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Nyáresti hangulat
Éjszakai fények Józsefvárosban

ÖNKORMÁNYZAT

Teleki tér: Drágább piacot akar az LMP?
Az LMP közeli Magyar Narancs egyik nyári lapszámában
közölt írást a Teleki téri piac felújításáról, melyhez Jakabfy
Tamás LMP-s önkormányzati képviselõ is nyújtott információkat. A polgármester szerint tévesen, csúsztatva.
Magyar Narancs írása
szerint „irreálisan kis öszszegbõl” épülne meg az új piac.
A hetilap állítja: „800-900 millióból lenne kihozható az egyszintes csarnok”, de akár ennek
„az árnak a duplája(!) se tartozna a luxuskategóriába”. Kocsis
Máté polgármester lapunknak
úgy nyilatkozott: „Szép baleset
lenne, ha az LMP és a Magyar
Narancs újságírói költenék a józsefvárosiak pénzét, két hónap
alatt tennék gallyra a kerületet.
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Olyanok, akik a saját munkájukat nem képesek megfelelõ
színvonalon végezni – utalt a
polgármester a cikkben megjelent számtalan tévedésre –
azok inkább ne is adjanak ötleteket a városfejlesztéshez, mert
nem értenek hozzá”. Az önkormányzat szerint a piac, a cikkben állítottakkal szemben több,
mint fél milliárd forintból újulna meg, és ez elegendõ pénz
ahhoz, hogy igényes kulturált
és megfizethetõ piac épüljön.
Ha ennél nagyobb
lenne az ár, szakértõk szerint megemelkednének a piacon árusított termékek árai. Erre
Kocsis Máté úgy reagált: „A piac megújulásának legfõbb
szempontja, hogy
az továbbra is megfizethetõ legyen a

környékbeli kispénzû emberek
számára, és egyidejûleg megszûnjön az áldatlan, bûncselekményekkel terhelt kocsmahangulat. Rendet akarunk, ennyi.”
A piacon járva kiderült, hogy
számtalan téves információ kering, amelyeket javarészt olyanok terjesztenek, akik a polgármester politikai lejáratásán fáradoznak, vagy akik a mostani
rendezetlen állapotokat akarják fenntartani, mert üzleti érdekeik ezt kívánják. Az árusok
jelentõs része viszont elégedett.

Hajléktalanok támadtak
a Teleki téren
éseléssé fajult hajléktalanok veszekedése a Teleki téren. Egy férfit
szúrt és vágott sérülésekkel szállítottak
kórházba. A józsefvárosi közterületen
történt eset körülményei tisztázatlanok –
nyilatkozta Csillag Melinda, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese az

Józsefváros a New York Timesban
világhírû amerikai napilap utazási
melléklete nemrég Budapesttel foglalkozott, és számos józsefvárosi programot, nevezetességet is ajánl a New yorki
utazók figyelmébe.
A Magyar Turizmus Zrt közremûködésének köszönhetõ cikk budapesti szállásnak a kerületünkben található Palazzo
Zichyt javasolja. A Lõrinc pap téren álló luxusszállodát a Travellers’ Choice Awards
2011 elnevezésû közönségszavazáson ka2

Jakabfy Tamás lapunk megkeresésére elismerte, hogy nyilatkozott a Magyar Narancsnak a piac költségvetésérõl is,
de hozzátette, az újságíró ebbõl
csak kiragadott részleteket és
egy oldalról járta körül a témát.
Jakabfy szerint a cikk hangulatkeltõ.

MTI-nek. Sajtóinformációk szerint az
azonban biztos, hogy az augusztus közepén történt bûncselekményt fényes nappal, közterületen követték el a hajléktalanok. A vita eredményeként a helyszínrõl
egy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - nyilatkozta az ügy kapcsán Németh Cecília, az Országos Mentõszolgálat sajtóügyeletese. Augusztus 10én Budapest területén ez volt a harmadik
késelés.
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Az önkormányzat határozott
többi között arról, hogy a
nyersélelmiszer-árusok bérleti
díja a felújítás után sem fog
változni, így az árak sem emelkedhetnek.

tegóriájában világviszonylatban a nyolcadik, Európában pedig a hatodik legjobbnak találták a szavazók. De nemcsak ez a
hotel helyezte Józsefvárost az ajánlott látnivalók térképére. A cikk szerzõje szerint
ugyanis miután napközben a pesti múzeumoknak, különösen a Nemzeti Múzeumnak érdemes figyelmet szentelni, a szórakozni vágyó turistáknak estére a Blaha Lujza téri Corvintetõt ajánlja. Ez a cikk is jó
példa lehet arra, hogy Józsefvárosnak több

olyan történelmi és modern értéke van,
ami kiváló alapot nyújt arra, hogy fellendüljön a turizmus és javuljon hazánk és a
kerület megítélése.
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Éjszaka is érdemes az utcán sétálni

Díszkivilágítás a Palotanegyedben
Már nem csak nappal érdemes ellátogatni a megújuló Palotanegyedbe, ugyanis éjszaka is fényes hangulat várja a sétálni vágyókat. Az új díszkivilágításnak
köszönhetõen, éjszaka is kellemes, élményekkel teli idõtöltést jelenthet a negyed. Az Európa Belvárosa Projekt (KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004) keretében kiépített új sétáló és vegyes forgalmú utcák valamint az ezeket keretezõ felújított házak homlokzatai mind sétákra csábítják, hosszabb idõtöltésre marasztalják a belvárosba látogatókat.

J

ózsefvárosban számos, építészetileg nagyon értékes épületet találhatunk, amelyekre az éjszakai megvilágítással még
jobban felhívják a figyelmet. Az Európa
Belvárosa Projekt keretében a Palotanegyed öt épületének homlokzatán építenek ki díszvilágítási rendszert. A kiválasztott épületek között a Horánszky utca 13.
önkormányzati tulajdonú lakóépület,

Segítség
az iskolakezdéshez
Minden tanköteles józsefvárosi kisdiák, aki idén kezdi meg tanulmányait,
felszerelt tolltartót kap a polgármestertõl. Összesen 460 tolltartó kerülhet
kiosztásra, és a gyerekek 4 féle közül
választhatnak.
kicsiknek örömteli idõszak ez, ám a
szülõk számára megterhelõ is, hiszen az általános iskola elkezdése számos
plusz költséggel jár. A polgármester ehhez szeretne hozzájárulni, támogatva,
hogy a józsefvárosi elsõosztályosok minél
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amely része a késõbbiekben bemutatandó
Örökségvédelem projektnek, a Vas utca
16. alatti épület kulturális intézmény a
fennmaradó épületek, a Bródy S. u. 19., a
Horánszky u. 1. valamint a Mikszáth tér 2.
pedig társasházak.
A szépen megvilágított házakkal a kerület vezetésének célja, hogy a Palotanegyedbe, az utcákra csábítsa az embereket. A díszvilágítás nem csak abban segít, hogy az emberek szeressenek a közterületeken maradni sötétedés után is, de a biztonságérzetük is erõsödjön. A
díszvilágítási program a turisták
által, a belvárosban töltött idõt
tolja ki az éjszakai órákra.
Az épületek tulajdonosaival a
Józsefvárosi Önkormányzat, és a
Rév8 Zrt. háromoldalú együttmûködési megállapodást kötött,
amelynek célja, hogy a tervezés,
kivitelezés, valamint a fenntartás körülményeit szabályozza. A
kivitelezési munkálatok önkormányzati beruházásban valósulnak meg, míg az önkormányzati
tulajdonban maradó díszvilágí-

jobb körülmények között kezdhessék el a
tanévet és egyben iskolás éveiket is.
Kocsis Máté elmondta: „A tolltartót
próbáltuk úgy összeállítani, hogy minél
több hasznos, a kis elsõsök számára fontos írószer legyen benne, de egyúttal emlékeztesse õket, melyik kerülethez tartoznak. Úgy gondolom, ahhoz, hogy
Józsefvárost minél jobban megbecsüljék az itt lakók, már kiskorban
el kell kezdeni tudatosítani bennük, mit jelent józsefvárosinak
lenni.”
Minden tanköteles kisdiák családja, levélben kapott értesítõt július végén, hogy hol és mikor vehetik át a tolltartót, amely íróeszközöket tartalmaz. A gyerekek két
fajta közül választhatnak, és szü-

tási rendszerek üzemeltetése a társasházak feladata. A Horánszky utca 13., a Mikszáth tér 2. és a Vas utca 16. alatti épületekre engedélyezési és kiviteli tervek, a
Bródy Sándor utca 19. alatti épületre – az
építési hatóság nyilatkozata alapján csak
kiviteli terveket kell készíteni.
Az elkészült terveket a lakókkal folytatott egyeztetések alapján véglegesítették,
így biztosítva, hogy a felszerelt fényforrás
az épület lakóinak kényelmét és komfortérzetét a legcsekélyebb mértékben se zavarja, az arra sétálóknak viszont élményt
nyújtson.

leikkel a hónap végéig vehetik át az önkormányzat ajándékát a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Gyermekvédelmi Irodáján (Baross utca
63-67, fsz./12.) augusztus 22-31. között,
minden hétköznap 9:00 - 11:30, illetõleg
14:00 - 16:00 között.
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Változik a bölcsõdei térítési rendszer
Szociológiai szempontból a gyermek elsõ 3 éve a legmeghatározóbb, amikor a szüleire, édesanyjára van a legnagyobb szüksége, azonban nem mindenkinek adatik meg
a lehetõség, hogy gyermeke mellett töltse ezt az idõszakot, mert anyagi helyzete vagy egyéb okok miatt visszatér a munka világába. Emellett sajnos az a tapasztalat,
hogy sokan úgy is igénybe veszik a bölcsõdei térítésmentes szolgáltatást, hogy valójában nem szorulnak rá. Mivel
a Fõváros számos kerületében eddig sem volt ingyenes ez
az ellátási forma, így a kerületi férõhelyekre nem csak a
valóban rászorulók jelentkeztek.
z önkormányzat célja az
új bölcsõdei térítési rendszerrel, hogy igazságosabb legyen a kedvezmények és a férõhelyek elosztása, ezáltal elsõsorban olyan gyerekek szülei
vehetik igénybe a bölcsõdei ellátást, akik valóban rászorulnak. – mondta el Ferencz Orsolya képviselõ.
Az új térítési rendszer szeptember 1-én lép életbe. A bölcsõdei gyermekétkeztetés személyi térítési díjának napi öszszege bruttó 540 Ft lesz. A VIII.
kerületi lakosok részére az alanyi jogon járó ingyenesség
megszûnik, azonban egy differenciált támogatási rendszer
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kialakításával az önkormányzat segíti azon családok gyermekeit, akik számára túl nagy
megterhelést jelent a térítési
díj. Megszûnik az a helyzet,
hogy a térítésmentesség teljes
körû biztosítása nem tesz különbséget a szociálisan rászoruló családok és azok között,
akik jobb módúak. A térítési díj
bevezetése okán felszabaduló
férõhelyekre pedig nagyobb
számban juthatnak be olyan
gyermekek, ahol mindkét szülõ dolgozik.
Az önkormányzat utoljára
2008. évben 330 Ft-ban állapította meg az intézményi térítésdíjat.

Az eltelt idõszak alatt az élelmiszerek ára emelkedett, így ez
az összeg már nem fedezi a bölcsõdei étkeztetés kiadási szükségleteit, ezért elkerülhetetlen
az élelmezési nyersanyagköltség emelése 360 Ft/nap összegre. A bölcsõdék mûködtetése a
normatív állami hozzájárulás
mellett további komoly anyagi
ráfordítást követel az önkormányzattól, ezért indokolt az
50%-os (360 Ft + 180 Ft) rezsiköltség beépítése az intézményi
térítés díjba.

Az alacsonyabb jövedelmû
családok részére ugyanakkor
többféle kedvezményt biztosít
az önkormányzat. 2011. augusztus 22. napjától a Gyermekvédelmi Iroda soron kívül intézi a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmények megállapítását
azoknak a szülõknek, akiknek a
bölcsõdei térítésmentesség miatt ez szükséges. A bölcsõdékben részletes tájékoztatást adnak a szülõk részére és a kedvezményekre jogosító kérelem
nyomtatványok is átvehetõk.

Egészségesebb lesz a menza?!
Néhány nap és elkezdõdik az új iskolai tanév. A családok legtöbbje a napokban intézi a gyermekek beiskoláztatásával kapcsolatos teendõit is. De az iskolaszerek beszerzésén, a tankönyvek megvásárlásán kívül, fontos szót ejteni az
iskolai étkeztetésben mostanában végbemenõ változásokról is. Generációk
nõttek fel a finomfõzelék-grízestészta-tojásleves különbözõ variációin, de úgy
tûnik, a mai gyerekek már szerencsésebb helyzetben vannak, és nemcsak az
évtizedes receptek alapján készült „örökzöldeket”, de tápláló és egészséges
ételeket fogyaszthatnak majd a menzákon.
gy friss ÁNTSZ-ajánlás szerint az eddiginél kevesebb sót, zsírt, hozzáadott
cukrot használhatnak majd a közétkeztetésben. Így kerülni kell a leveskocka használatát, a cukros üdítõket, szörpöket, a zsíros tejfölöket, a 30 százaléknál magasabb
zsírtartalmú húst, a 20 százalék feletti zsírtartalmú húskészítményeket, a sertés- és
baromfizsírt, valamint az alkoholtartalmú
élelmiszereket. Hamarosan eltûnik még az
emlékezetünkbõl is mócsingos pörkölt, de
a cigánypecsenye és a pörccel és tejföllel
gazdagon megpakolt túrós tészta is. Az étrend összeállításakor pedig ügyelni kell
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majd arra, hogy változatos és a különbözõ
korcsoportoknak megfelelõ legyen. Például 14 éven aluliaknak nem lehet majd csípõs, erõsen fûszeres ételeket adni, és egymást követõ tíz „élelmezési napon” belül
egy ételsor csak egyszer fordulhat elõ.
A menzán kívül a gyerekek legfontosabb éléskamrája az iskolai büfé, ahol mindent megtalálnak, ami szem-szájnak ingere. De az egészséges táplálkozásra való nevelésben nagy szerepük van a büféknek is,
hiszen a gyerekek minden szünetben,
vagy tanítás elõtt illetve után is vásárolhatnak nassolnivalót. A jelenlegi tervek

szerint az iskolai étkeztetés megreformálást követõen a büfék is „terítékre kerülnek” majd, így a jövõben ott is csak egészségesebb nyalánkságokhoz és italokhoz
juthatnak a kicsik.
Egyelõre ez még csak ajánlás, de még az
idén jogszabály lehet belõle, azután pedig
kötelezõ lesz betartani. Minderre azért van
szükség, mert Magyarországon minden
negyedik általános iskolás kislány, és ötödik kisfiú túlsúlyos, emellett egyre több a
szív- és érrendszeri beteg is. Az ÁNTSZ
ezt a rossz statisztikai értéket szeretné jelentõsen javítani a közétkeztetés reformjával. Az elgondolás szerint, ha legalább az
iskolában kevesebb zsírt és cukrot fogyasztanak a gyerekek, talán egészségesebb lesz ez a nemzedék.
szv
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Vezetõi kinevezések a kerületi Rendõrkapitányságon
A kerületi kapitányságon
több személyi változás is
életbe lépett július végén, illetve augusztus 1-jével. Az
új vezetõk beiktatásán a kerületi Rendõrkapitányság
teljes állománya részt vett.
Az ünnepélyes állománygyûlés keretében Salgó
László õrnagy, a VIII. kerületi Rendõrség kapitánya bemutatta az állomány új vezetõit.
Kapitányságvezetõ helyettes Wieszt Ferenc õrnagy, a Közrendvédelmi Osztály vezetõje lett, aki 1996 óta
szolgál Józsefvárosban. A Bûnügyi Osztály vezetésével Oláh
Zsolt alezredest bízták meg,
aki harminc éves rendõri szakmai múltjával és tapasztalatával a legmegfelelõbb erre a
posztra. A Vizsgálati osztályvezetõi tisztséget mostantól
Dauda Márta hadnagy, a Bûnüldözési alosztály vezetõi
posztját pedig Kazup Éva hadnagy tölti be.
A megbízások átadását követõen, Fuxreiter Róbert õrnagy leköszönõ beszédét hallgattuk meg, akit a kerület Kapitányságvezetõ helyettesi po-
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gyen rá büszke, hogy Józsefvárosban rendõr.

Jutalmat kaptak

zíciója után, a IX. kerületi
Rendõrkapitányság megbízott
Kapitányi tisztjének betöltésére
kérték fel. Salgó László elmondta, elõzõ helyettese megérett a feladatra, hogy egy
egész kerület rendõrségét vezesse, és biztos benne, hogy
helyt fog állni. Fuxreiter elköszönõ beszédében hangsúlyozta, a VIII. kerületben szerelt fel,
két év kivételével minden szolgálati idejét Józsefvárosban töltötte. Beszédében kiemelte,
büszke munkájára és köszönettel tartozik a VIII. kerületnek,
mind a szakmai tapasztalat
megszerzése, mind az emberi
összetartozás terén sokat tanult

az itt élõ állampolgároktól és
rendõr társaitól, vezetõitõl egyaránt. Végül azt kérte az állomány tagjaitól, mindenki le-

A beiktatásokat követte a jutalomüdülések átadása is, a Balaton partján, a káptalanfüredi
üdülõben kapcsolódhat ki az a
tíz rendõr és családja, akiket
Kocsis Máté polgármester, a
magas színvonalon végzett
munkájukért jutalmazott meg.
A Kiemelkedõ Munkáért Balatoni Jutalomüdülés elnevezésû
program segítségével az Önkormányzat ilyen módon is
szeretné kifejezni háláját a Józsefvárosban szolgáló rendõröknek fáradtságos munkájukért.

Ellenzéki kritika a bölcsõdei díjakról
Képviselõ-testület július 21-i ülésén
az MSZP képviselõi bírálták a bölcsõdei térítési díjak megváltoztatásának
rendszerét. Molnár György szerint a
módosításoknak köszönhetõen a bölcsõdékbõl kiszorul egy társadalmi kör,
ezért javasolták, hogy a tervezetben szereplõ gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 180 forintos
egy fõre jutó költséget 90 forint/
fõ/nap-ra módosítsák. A szocialisták a szociálisan rászorulók kedvezményes ellátásának összegét
nem az egy fõre esõ jövedelem,
hanem az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem szerint
kívánják kiszámolni, a öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegéhez viszonyítva. Az ellenzéki politikusok vádjait, mely
szerint a szegényeket kiszorítanák
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a bölcsödébõl, Kocsis Máté polgármester
visszautasította. Véleménye szerint, az új
rendeletnek köszönhetõen több kerületi
szülõ tudja majd bölcsödébe járatni gyermekét. Kaiser József képviselõ négy gyermekes édesapa a fidesz részérõl szintén

cáfolta az MSZP érveit és kiemelte, hogy a
módosításnak köszönhetõen könnyebben
kerülhetnek bölcsödébe azok a gyermekek, akiknek szülei munkába szeretnének állni. Ferencz Orsolya (Fidesz)
képviselõ, szintén négy gyermekes
családanya elmondta, hogy a
gyermekeknek három éves korukig az a legjobb, ha a szüleikkel
lehetnek, de ha a szülõknek
munkába kell állni, akkor biztosítani kell a gyermekek elhelyezését, a bölcsõdei térítésrõl
szóló módosítás ezen segíthet.
Hangsúlyozta, a módosítás nem a
szegényeket szorítja ki a rendszerbõl, és emlékeztetett rá, hogy az
önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatása eddig is és ezt követõen
is segíti a nehéz sorsú gyermekeket.
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125 éves a Tisztviselõtelep
A Tisztviselõtelep 125. éves jubileuma alkalmából Kocsis
Máté jelenlétében megkoszorúzták a telep elsõ házát, valamint a Tisztviselõtelepi Önkormányzat Egyesület
(TÖE) épületében megnyitották a „Múlt és jelen...” címû
helytörténeti kiállítást.
atalmas esõ áztatta a
Tisztviselõtelepet a koszorúzás napján, a szervezõk
már attól tartottak, esõnapot
kell tartaniuk a szûnni nem
akaró csapadék miatt. Az idõjárás azonban kegyes volt
mindannyiunkhoz, így a délután hat órai kezdésre már elállt az esõ és szépen felszáradtak a pocsolyák is az Orczy út
30 szám elõtt. Így a Tisztviselõtelep 125 éves fennállását ko-

H

szorúzással és kiállításmegnyitóval zavartalanul ünnepeltük. Az eseményen megjelent
Kocsis Máté polgármester,
Ferencz Orsolya és Vörös Tamás képviselõk, a telepen mûködõ intézmények vezetõi, a
TÖE tagjai, vezetõi, volt és jelenlegi elnökök, valamint számos telepi lakos. Több mint 30an hallgattuk a polgármester
beszédét, aki kiemelte, hogy a
múlt és jelen, a hagyományok
mindig is összekovácsolták a
Tisztviselõtelep lakosságát,
amely hosszú ideje a kerület
szellemi motorja, és amely a
mindenkori polgármestert támogatva élen járt az érdekérvényesítésben minden idõben, a
kerület és a városrész érdekében. A beszédet követõen Kocsis Máté a megemlékezés koszorúját helyezte el a Józsefvárosi Önkormányzat nevében a
Telep elsõ házának (Orczy út
30.) emléktáblájánál, majd
Váradi Gábor, a TÖE elnöke
koszorúzott.

mény, gobelin és fotó kiállítást
megtekintve látszik, hogy itt
mindenkiben mekkora elszántság, akaraterõ és tehetitt közösségben élõ emberek ség van, amit érdemes megnap mint nap megküzdenek mutatni néhanapján.
saját félelmeikkel. De vajon
melyikünk ne érezte volna
már élete során, hogy elbújna
a világ elõl, vagy hogy zavarban van ha tömeg elõtt kell
szerepelnie?
Ezen a játékos Ki Mit Tudvetélkedõn mindenki egyformán erején felül teljesített,
volt aki szavalással, - sõt, saját
költemény elõadásával - volt
aki tánccal, énekkel színesítette a délutánt, a zsûri és a közönség legnagyobb megelégedésére. A produkciók, és a teremben megtekinthetõ fest-

Elszántság és tehetség
agy az izgalom a Baross
utca 112- ben. A pszichiátriai betegek képzõmûvészeti
kiállítással egybekötött Ki Mit
Tud vetélkedõjére várva körbetekintek a klubtermekben,
elcsodálkozom egy kis varrómûhelyen, ahol textillel kombinált PET palackból készülnek a táskák. Hordható darabok a mai kor igényeinek
megfelelõen és jórészt újrahasznosított anyagokból.
Beljebb lépve már várakozással teli a levegõ, annál is
inkább mert a karácsonyi készülõdést leszámítva nem
gyakori az ilyen esemény. Az

N
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Ezt követõen a jelenlévõk átsétáltak az Önkormányzati
Egyesület épületéhez, ahol a
Tisztviselõtelep 125 évét átfogóan bemutató helytörténeti kiállítás megnyitójára került sor.
A tárlatot Váradi Gábor nyitotta meg, majd Dr. Pruzsinszky
József foglalta össze azokat az
erõfeszítéseket, történéseket,
amelyek a Telep kialakulását
kísérték az elsõ ház felépüléséig. A kiállításon helyet kaptak a
régmúlt tárgyi emlékei, ruhák,
használati tárgyak, dokumentumok, valamint a Napraforgó
Idõsek Klubjának kézmûves
munkái. A kiállított „akkor és
most” képeken jól látszik, a városrész keveset változott az el-

múlt 125 év alatt; az épületek,
és az utcakép szinte teljesen
megegyezik a fekete-fehér évszázados fotókon látható régi
másukkal.
A modernizáció nyomai természetesen jól észrevehetõk, de
a szükségesnél több változtatás, rombolás nem történt a
Tisztviselõtelepen, és az itt élõk
remélik, ez a jövõben is így marad. A tisztviselõtelep nagyszerû példája a nyugodt és konstruktív egymás mellett élésnek,
ahol az emberek a mai napig
õrizve a kisvárosok szépségét
ismerik, tiszteletben tartják
egymást, és közösen munkálkodnak a városrész szépítése,
jobbítása érdekében.
szv

Az izgalmas és felettébb jó
hangulatú napot végül mi
más is zárhatta volna mint egy
kiadós lecsóparti, melynek illatát még most is érzem.
h.b.

KÖZÉLET
KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓ
VÁLTOZÁS a JESZ- ben!
Vérvétel CSAK beutalóval és
elõre egyeztetett idõpontban!
Felhívjuk Tisztelt Betegeink figyelmét, hogy 2011 szeptember 1tõl, Szolgálatunk a kultúráltabb betegellátás biztosítása érdekében bevezeti a Laboratórium igénybevételhez szükséges elõzetes idõpontkérést.
Az idõpontra tervezett beteglétszám megjelenéssel elkerülhetõ a tömeges sorban állás, kivédhetõ a zsúfoltság. Megelõzhetõk az éhgyomri várakozás miatti rosszullétek, és az ebbõl
eredõ konfliktusok.
A laboratóriumban a betegfogadás reggel 7 órától kezdõdik,
és a vérvétel 9.30-ig tart! Ennek megfelelõen 2011 szeptember 1tõl, a Szolgálat kapuit reggel 7 órakor nyitjuk a laboratóriumba
érkezõ betegek részére. A többi szakrendelés kezdési ideje nem
változik!

A sürgõsséggel beutalt
beteg vérvétele mindig az
érkezési sorrend figyelembe vételével történik.
Az elõzetes idõpont kérés menete történhet:
– személyesen, a szakrendelõ recepcióján,
vagy,
– telefonon (323-00-63,
459-38-60, 459-38-65,
333-67-39)
illetve, a központi 45938-00 számon keresztül, a
160, 165 mellékeken kérhetõ.
Az elõjegyzéskor kapott
idõpontra történõ érkezést, szíveskedjenek betartani!
Vezetõség

Segítség a bajba jutott devizahiteleseknek
A magyar lakosság lakáshitel-állománya, azon belül is a deviza adósság
drámai mértéke, és a bajba jutott hitelesek egyre növekvõ száma, hazánk
egyik legsúlyosabb gazdasági, pénzügyi, és társadalmi problémája. A
kormány felhívja a pénzügyi nehézségekkel küzdõ devizahitellel rendelkezõ adósok figyelmét, hogy éljenek az árfolyamrögzítés lehetõségével. Az árfolyamrögzítés igénylése
után az adósok havi törlesztõrészlete
azonnal a kedvezményes árfolyamon
kerül elszámolásra. Az árfolyamrögzítés idõszakának lejárta utána havi
törlesztõrészlet legfeljebb 15 százalékkal lehet magasabb, mint az árfolyamgát idõszakában. Mindkét szabályozást a kormány rendeletben
rögzíti.
z augusztus 12-tõl igényelhetõ árfolyamrögzítéssel a kormány azoknak
a deviza jelzáloghitel adósoknak nyújt segítséget, akik mindeddig szerzõdés szerint, vagy kis késedelemmel fizették törlesztõrészleteiket, azonban az árfolyam
jelentõs gyengülése veszélybe sodorhatja
törlesztõképességüket.
Azért, hogy az érintett háztartásokat
megóvják a nemzetközi tényezõk okozta
árfolyamváltozástól, a programban résztvevõ deviza jelzáloghiteladósok számára
• a svájci frank árfolyamát 180,
• az euró árfolyamát 250, míg
• a japán jen árfolyamát 2,0 forinton
rögzíti.
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Az árfolyamrögzítést választó
adósok havi törlesztõrészlete 36
hónapos idõszakra, de legkésõbb 2014. december 31-ig kerül
rögzítésre.
Az árfolyamgát idõszakának
lejárta után a törlesztõrészlet
legfeljebb 15 százalékkal lehet
magasabb, mint az árfolyamgát
idõszakában, amely kormányrendeletben kerül rögzítésre.
Az árfolyamrögzítés idõszakában az adósok a fenti kedvezményes árfolyamszinteken törleszthetik hitelüket,
míg az árfolyamkülönbözet havi összege
egy gyûjtõszámlán kerül elkülönítésre,
amely immár forint alapú hitelként, és a
bankok számára is törvényben elõírt 3 havi bankközi kamatlábbal (BUBOR) kamatozik, ami jelenleg 6,09%. Ezáltal a bank
nem tesz szert profitra a gyûjtõszámlára
nyújtott hitelen. Az árfolyamrögzítés
igénylése egyszerû ügyintézéssel lebonyolítható, az adósoknak kizárólag egy minden bankra egységesen érvényes, fix áron
szabályozott közjegyzõi díjat kell fizetniük, más díj nem számolható fel.
A programban mindenki részt vehet,
akinek jelzáloghitele van, és megfelel a feltételeknek, függetlenül attól, hogy lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt vett fel. Az árfolyamrögzítés igénylése
után az adósok havi törlesztõrészlete
azonnal a kedvezményes árfolyamon kerül elszámolásra, melyet a kormány rendeletben szabályoz.

A pénzügyi nehézségekkel küszködõ
adósoknak érdemes minél elõbb belépni
az árfolyamvédelem oltalma alá, mert minél korábban csatlakozik az adós a programhoz, annál hamarabb fizetheti az alacsonyabb törlesztõrészletet.
Az adósok 2011. december 31-ig kérhetik pénzintézetüknél az árfolyamrögzítést.
Az árfolyamrögzítés révén a jelenlegi
árfolyamszinteken számítotthoz képest a
törlesztõrészlet svájci frank esetén 30%kal, japán jen esetén 20%-kal, euró alapú
hitelek esetén pedig közel 10%-kal lesz
alacsonyabb,
Az árfolyamrögzítés segítségével hoszszú távon kiszámíthatóvá, stabillá és biztonságossá válik a törlesztés; az adós nem
lesz kitéve a devizaárfolyamok átmeneti,
de az utóbbi idõszakban is tapasztalható
rendkívül szélsõséges ingadozásainak, a
törlesztõrészlet az elkövetkezõ 3 évben
nem függ majd az árfolyamok kiszámíthatatlan alakulásától.
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Találmányok vándora – A Rezsõ-téri Vántora
A Tisztviselõtelep nyugdíjas ezüstmûvese Vántora György hosszú évek óta
nap-energiával fût, háztartása összes melegvízszükségletét napkollektorok
biztosítják. A Rezsõ téri ház tetõszerkezete kicsit mûszaki történelem, már a
szomszédok is „befogták” a Napot. A környezetvédelem fáradhatatlan munkása, a nyughatatlan lelkületû hetvenéves nyugdíjas, most komplex-rendszerré bõvítette a lakás energiaközpontját.
ondolja meg uram, ha leás a földbe,
mondjuk két méterre, ott már általában 15 fokos állandó hõmérsékletet talál.
Ez kánikula idején enyhítõ hûsnek számít,
télen meg, amikor odakint mínusz 15-vagy
mínusz húsz fok is adódik, ez harmincöt fokos hõ-különbséget jelent. Ha ezt valahogy
a lakóterébe varázsolja, ingyen jut klimatizáló berendezéshez. Jó, nem mondom, a
ventillátorokat áram mozgatja, de ez elenyészõ költség a hûtés, illetve a fûtés költségeihez - összegez egy lendülettel, míg a
gépház rejtelmeibe avat. - Áprilistól októberig pedig olyan a napsütés, hogy ingyen
állítja elõ a melegvizet mondja.
Vántora György azonban
nemcsak a mûszaki találmányok lelkes kivitelezõje,
alkalmazója, de a környezetvédelem fáradhatatlan
munkása is. Azt mondja,
hogy a kétféle indíttatás egy
tõrõl fakad, hiszen mindkettõt a természet, a környezet védelmének fanatikus szeretete diktálja. Ezt a
családi háttérnek, a neveltetésnek, saját életismeretének tulajdonítja.
– Uram én már akkor nyírtam, ápoltam a
ház elõtt futó járdakertet, amikor még a

G

„környezettudatos”- szót ki se találták. Mára, meg távoli Földrészek egzotikus bokraival, cserjéivel díszítem a lakás elõtti közterületet. Van egy Kis-Ázsiából származó
gránátalma-fám, virágzáskor idezarándokolnak érte az emberek, hogy lássák, csodálják. - „Nem ússzák meg, kis cserjéket,
dugványokat kapnak tõlem, had szaporodjanak a virágok, had legyen az egész Rezsõ
tér virágoskert. – Tudja, mostanában az a
divatos jelszó, hogy csökkentsük a széndioxid-kibocsátást. Az én jelszavam továbblép, szerintem, legyen minden család oxigén-kibocsátó. Ehhez a kert, a zöld, a fû, a
fa kultúrájának szeretete szükséges, és persze az, az önzetlen önzõség, hogy a háztartási energiát Napból,
Földbõl nyerjük” mondja, s megelõz, mikor a beruházás költségeire kérdeznék. - Ne
érdekelje, hogy hány
év alatt hozza be az
árát, - emeli fel a hangját, mert országosan és
világméretekben is ott
tartunk, hogy kimerülnek a fosszilis tartalékok, lépni kell, s nem méricskélni, hogy mikorra jön vissza az ára.

Vántora György legújabb terveiben egyszerû fejlesztés szerepel. Maga állítja elõ
majd azt az áramot is, ami a hûtõ-fûtõ berendezések ventillátorainak mûködéséhez
kell. Ehhez a tetõre egy újabb ketyere kerül,
nem kollektor, hanem napelem, mint hogy
a fénybõl közvetlenül áramot termel. - Ezt
majd úgy méretezem, hogy a felesleges áramot visszatáplálhassam a villanyáram vezetékébe, hogy az Elektromos Mûvek, s így
mindnyájan jól járjunk - mondja, s egy telefonszám után matat, ahol partnert sejt valakiben, hogy olyan villanyórát ötöljön ki,
amelyik a „visszafelé áramot” is méri.
Búcsúzásunk után valaki azt kérdezi tõlem a téren: a megszállott Vántoránál járt?
Mondtam neki, hogy igen, s arra gondoltam, sok ilyen megszállott kellene, hogy
meglódítsa a közgondolkozást.
H.I.

Köztünk élt…
Dr. Merényi Lászlónak nyolcvan év jutott, hogy nagyívû
életpályáján maradandót alkosson. Kora tudósa volt, gyakorló tanári munkája mellett, tudományos kutatásai tették
ismertté a nevét.
balkáni háborúk, majd a
XX. század elejének történetérõl írott könyveinek értéséhez nem kellett tudományos
elõképzettség, népszerû nyelve
miatt közkedvelt alkotások voltak. A Monarchia alakulásáról
és mûködésérõl írt kutató-könyvei mellett, családja története is
foglalkoztatta, hiszen édesapja
Dr. Merényi Oszkár irodalom-
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történész,
Berzsenyi-kutató,
nagybátyja, Mátrai (Gottwald)
Gyula kétszeres Kossuth-díjas
építész volt. Ezek az életmûvek
kínálták a családkutatás lehetõségeit.
Dr. Merényi László kutatói
munkássága mellett, a gyakorlati pedagógia világában is alkotott, felnõttoktatásról szóló tanulmányai tanári munkájának

tapasztalataira épültek, modellezve az azóta világdivattá nemesedett „élethosszig tartó tanulás” programját. Gyakran
publikált a felnõttoktatással
kapcsolatos tanulmányokat,
számos szócikke jelent meg a
Felnõttoktatási és Képzési Lexi-

konban. Tanított üzemi, úgynevezett kihelyezett osztályokban,
tanulmányi versenyeket szervezett és létrehozta az ország elsõ
esti tagozatos irodalmi szakkörét. 1964-ben a történettudományok kandidátusa lett, 1966ban egyetemi doktorrá avatták.
Életpálya-modellje nehezen követhetõ, hiszen németül, angolul, franciául, olaszul, oroszul
beszélt és írt, s amit írt vagy
mondott, európai értéket és aktualitást jelentett.
Míg élt és alkotott, kevesen
tudtuk, hogy köztünk él, józsefvárosi. 2011. július 6-án bekövetkezett halála fõhajtásra készteti
mindazokat, akik ismerték s
azokat is, akik egy neves kerületi elvesztését gyászolják a halálában.
H.I.

OKTATÁS

Pedagógusok záró konferenciája az Apáczaiban
Több mint száz óvodai és iskolai pedagógus gyûlt össze júliusban, az Apáczai
Kiadó dísztermében, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program kapcsán nyert pályázat támogatásával létrejött eredményeket, tanulságokat összegezze. A 2008-ban kiírt és elnyert pályázat, ez év augusztusában zárul, a konferencia a mérlegkészítés, a leltár készítésének záró-aktusa volt.
z Önkormányzat Humánszolgáltatási
Ügyosztályának szervezésében zajlott
konferencián Szabóné Fónagy Erzsébet
ügyosztályvezetõ volt a házigazda és moderátor, aki elsõként Szontagh Pált, a Vajda
Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
igazgatóját kérte elõadásra.
Szontagh az esélyegyenlõséget szolgáló
beavatkozási lehetõségekrõl beszélt, melynek az egyik eszköze az iskolai körzetek
ésszerûbb, indokoltabb kialakítása. Az elõadó elemzésekkel és átfogó vizsgálattal világította meg a józsefvárosi iskolák életének, mûködésének sajátosságait, górcsõ alá
véve, miként függ össze az iskola létszáma,
minõsége az adott lakókörzet szociológiai
sajátosságaival. Elemezte a vonzerõ sajátosságait, „a divatos iskola” ismérveit, s a
megöröklött beiskolázási körzetekbõl fakadó torzulásokat. Ismertette a jelenséget,
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hogy iskolai kötelezettségük derekán Józsefvárosból elvándorolnak tanulók, s miképpen hat a szülõi akarat, amikor valami
vélt pluszért, vagy megélt negatívumért
cserél valaki iskolát. Szemléltetõ grafiko-

Megalakul a Józsefvárosi
Intézményvezetõi Kollégium
Józsefvárosi Intézményvezetõi Kollégium olyan szakmai tanácsadó és
véleményformáló testület lesz, amelyben
egyszerre érvényesülnek a kerületben
mûködõ közoktatási, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények sajátos mûködési és fejlõdési szempontjai.
Az új ügyosztály az iskolaigazgatók kez-
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nok sokaságával mutatta be az egyes iskolák kihasználtságának fokát, s a hátrányos
helyzetû kerületi gyerekek számarányát az
egyes oktatási intézményekben. A hármas
„h”, a halmozottan hátrányos helyzetû kerületi tanulók számának megjelenése az
egyes intézményekben, szavai szerint,
struktúrát, oktatást, iskolán kívüli életet,
oktatási - nevelési
színvonalat befolyásoló tényezõ. Másik
végletként említette,
hogy a népszerû intézménybe jelentkezõt, esetleg férõhely
hiányában utasítják
el, míg a szomszédos, nem keresett iskolában több tucat
férõhely várja a kerületi jelentkezõket hiába. Az elõadás
során megfogalmazódott, hogy a kerület
leglátogatottabb általános iskolái a Vajda és
a Deák-Diák. A Németh László és a Lakatos - iskolákban pedig szabad kapacitás
várja az iskolába érkezõ kisdiákokat. Logikusnak tûnik, hogy a hátrányos gyerekek
oktatási-nevelési pluszterheit, a kerületi intézmények igazságosabban terítsék el egymás között. Ebben a helyzetben „lépett” az
Önkormányzat, s a beiskolázási körzetek
átrajzolásával új lehetõségeket teremtett az
esélyegyenlõségnek.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program ( Támop-3,3.2//08/ 1), támogatás révén, az EURON Kft tanulmánya alapján,
három különbözõ megújítási javaslatot fogalmazott a fenntartó önkormányzat számára, amelyekbõl az önkormányzat egy
negyedik megoldás szerint döntött, olyan

deményezésébõl kiindulva fogalmazta
meg mûködésének alapelveit, amelyek fõ
rendezési elve az volt, hogy ne csak a képzési intézmények, iskolák, hanem az óvodák, a szociális intézmények, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
vezetõi is összehangolják a tevékenységüket. Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztálya felismerte, hogy a kerületi intézményvezetõk munkája felértékelõdött, és a kerületért folytatott tevékeny-

intézkedéseket hozva, melyek nem csak állapotokat rögzítenek, de irányokat jelölnek
meg, szem elõtt tartva a „minél kisebb” átalakítás ésszerûségét.
A konferencia második elõadásában
Ballangó Jánosné és az Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet munkatársai, 13 önkormányzati fenntartású kerületi óvodában
mért teszteredményekrõl tartottak beszámolót. Sokatmondó adat, hogy a 320 megkérdezett nagycsoportos ovis közül 142 volt
hátrányos helyzetû, akik azonban a „szocialitás”, a kapcsolatteremtés és befogadókészség területén nem érkeztek hátrányokkal. A felmérés legfõbb jelentõsége, hogy az

esélyegyenlõség alakításának hétköznapi
feladatait már az óvodában szükségesnek
tartják erõsíteni. Jelszavuk a „Vagyunk-e
azok, akik lehetnénk?”
A konferencia zárófejezetében Szabóné
Fónagy Erzsébet összegezte a Társadalmi
Megújulási Operatív Program keretében, az
Európai Unió és az Európai Szociális Alap
támogatásával született kerületi eredményeket, s felhívta a figyelmet, hogy a létrejött eredmények megtartása, fenntartása feltétele egy újabb pályázás sikerének.
Sántha Péterné alpolgármester megköszönte az intézményvezetõk munkáját,
mondván, sok kerület pedagógustársadalmát ismerve állítja: Józsefvárosban minden tanár-nevelõ, kötelességén túl munkálkodik, hogy intézménye több és jobb legyen.
H.I.

ségük messze hatékonyabb lenne, ha közös szervezetben „gondolkoznának“, tennének a gyermektársadalom egyedeiért,
végsõ soron a jövõ Józsefvárosának polgárságáért.
A Kollégium tagjai a mindenkori kerületi Igazgatói Munkaközösség, a mindenkori kerületi Óvodavezetõi Munkaközösség, és a kerületi szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények
vezetõi lesznek.
H.I.
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Wass Albert az emigrációban
ûvem a nagyszerû költõ és író, Wass
Albert, emigrációjával foglalkozik. A
második világháborúban katonatisztként
szolgáló Wass a háború után menekülni
kényszerült hazájából, mivel a kommunista
hatalom halálra ítélte. Elõször Németországba menekült, majd – mivel a Securitate
itt is üldözte – Amerikába ment. Az Amerikai Egyesült Államokban töltötte életének
több mint a felét, kényszerû emigrációban,
távol szeretett Erdélyétõl, hegyeitõl, honfitársaitól. Az emigrációban eltöltött éveinek
elsõ állomása tehát nem az Egyesült Államok, hanem Németország volt. A román
titkosrendõrség, a Securitate azonban itt is a
nyomába eredt. Wass úgy
érezte, hogy már Németország sem biztonságos számára. Az elkeseredett író
úgy döntött, hogy az õt üldözõ kommunisták elõl
Amerikába települ.
1951-ben Wass az Egyesült Államokba menekült,
de itt sem tétlenkedett. Elõször nehéz körülmények
között élt, egy ohioi farmon
volt tiszttartó és béres, majd
Floridában telepedett le,
ahol egyetemi asszisztensként dolgozott. A Floridai
Egyetemen tanított német és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és történelmet, majd az ottani katonai akadémián kez-

M

dett oktatni. Mindemellett igen jelentõs volt
írói és irodalomszervezõ tevékenysége is.
Életmûvének igen jelentõs része született az
emigrációban, versek, elbeszélések, regények és életrajzi vallomások egyaránt.
Wass Albert majdnem öt évtizedig élt távol hazájától, hontalanná vált, de nem hazátlanná. Lélekben magával vitte szülõföldjét, szülõfaluját, a fenséges pompájú erdélyi
hegyeket, völgyeket, a Kárpátokat:
„Hontalan vagyok,
Mert vallom, hogy a gondolat szabad,
Mert hazám ott van a Kárpátok alatt
Én népem a magyar” - vallotta Hontalanság
hitvallása címû versében.
Elhagyta tehát szülõfaluját, de nem állt távol a magyar szótól, a magyar lélektõl, és nem állt távol – lélekben – Erdélytõl sem. Nem
véletlen, hogy egy hatalmas
nemzeti parkban telepedett
le, ha nem is égig érõ fenyõk, hanem délszaki növények között.
Wass Albert az emigrációban élve is törõdni akart
hazájával, mûveivel Erdély
problémájára akarta felhívni nemcsak az amerikaiak,
hanem az egész világ figyelmét is. A fájdalmas távollét során születtek legjelentõsebb, legolvasottabb - és
egyben legszebb – alkotásai…

A „Muzi” megörökítõje
emrég a Magyar Rádió
folytatásban közölte Pásztor Árpád Muzi címû regényét.
Ma már kevesen emlékeznek
Pásztor Árpádra, a könyvre talán többen, mert az 1930-ban
megjelent mûvet néhány éve ismét kiadta a Móra kiadó.
Pedig az 1877-ben Ungváron
született iró-publicista megérdemli az utókor tiszteletét. Jogi
diplomája megszerzése után
lett újságíró, interjút készített E.
A. Poe-val, Walt Whitmannal
és Tolsztojjal is. Verseket, színdarabokat írt. Az útleírások
mellett Vajda János életregényét is papírra vetette, sokat
fordított.
Gyerekkönyvei
(Szultán Jani, Princesz) máig olvasottak. Ifjúságát Józsefváros-
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ban töltötte. Az Õsz (ma Szentkirályi) utca 22 szám alatt laktak, barátja volt Feiks Jenõ késõbbi festõmûvésznek és Molnár Ferencnek, aki a Pál utcai fiúkban az egyik Pásztor alakját
róla mintázta. Iskola után a
Múzeumkertben, ahogy õk becézték, a Muziban labdáztak és
golyóztak, néha bizony verekedtek is, fõleg a Mikszáth Kálmán téri fiúkkal. Nem riadtak
vissza a színes „gojzik” elszedésétõl, az „einstandolástól”
sem.
Piki, ahogy az akkor még
Pikler családnevû fiút becézték
ügyesen kezelte a rongylabdát
és az összecsapásokban is
helytállt, ezért népszerû volt a
kertben és környékén. Akkor

Józsefváros Önkormányzata tavasszal
hirdetett Wass Albert életérõl, munkásságáról szóló esszéíró pályázatot a
kerületi általános iskolások részére. A
zsûri véleménye szerint a legsikeresebb írás Dömötör Máté, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola 8.a osztályos
tanulójának munkája lett. Az õ írásából közlünk most részleteket.
…Szépirodalmi tevékenysége mellett
saját kiadóvállalatot is alapított, a
Danubian Presst, amely könyveket és angol nyelvû folyóiratokat egyaránt kiadott.
Meg akarta ismertetni a világot a magyarsággal, a magyarság problémáival. Magyar könyveket akart megjelentetni, sokszor angol nyelven, de igazi magyar lelkülettel...
…Szomorú vigasz, hogy az író halála
után posztomusz Magyar Örökség-díjat
kapott, s dokumentumfilmet forgattak
küzdelmes és hányatott életútjáról. A
hosszú ideig méltatlanul mellõzött Wass
Albertet végsõ kívánságának eleget téve,
Erdélyben, a marosvécsi kastély kertjében
helyezték örök nyugalomra.
Az viszont mindenképpen örömteli
minden magyar számára, hogy Wass Albert jó ideig méltatlanul mellõzött munkássága hosszú idõ után végre méltó helyére került a magyar irodalomban. Hiszen
alkotásai, írói hitvallása mindenki számára hordoztak méltó és példamutató üzenetet.
Készítette: Dömötör Máté
8. a osztályos tanuló

még lóvasút járt a kerítésen túl
és piac volt a Kálvin téren! A
Muziban még golyóztak a gyerekek és futball helyett a stukkolás és a laufméta volt a kedvelt labdajáték. De meg kell
mondani, hogy hõsünk nemcsak ezekben jeleskedett: Piki
járatos volt nemcsak a kertben,
hanem a múzeumi termekben
is, azon kívül házi tanítóskodással segítette szüleit. Talán

ezért alkotott késõbb olyan sokfélét.
Az Est lapok riportere 1940ben halt meg. Nem érte meg a
háborút, az üldöztetést, amely
oly sok rokonát és barátját elpusztította, ifjúkorának társát,
Molnár Ferencet emigrációba
kényszerítette. Mindig szívesen
emlékezett Józsefvárosra, a régi
Múzeumkertre!
Róbert Péter

KÖZTÉR

Iskolakezdés – mennyi az annyi?
szeptember eleji iskolakezdés nemcsak örömet,
de az évente dráguló eszközök
miatt fejfájást is jelent a családoknak. A gyermekek beiskolázása több tízezres kiadást jelent, és habár árkorláttal akadályozza meg a szaktárca azt,
hogy az idén jelentõsebben
dráguljanak a tankönyvek, az
egyéb tanszerek és eszközök
így is jelentõs terhet rónak a
szülõkre.
A kereskedelmi láncok kezdik a Valentin-naphoz hasonló
konzumünneppé varázsolni az
iskolakezdést, a papír-írószer
éves készletük felét augusztus
végén értékesítve. Igazi pénznyelõbe kerülhetünk, ha bedõlünk az áruházi promócióknak,
a remek akcióknak és „árleszállításoknak”. A tollak, színes ce-

A

Hakkel Vanda
újságszerkesztõ

Nem voltam nyaralni, de megyek! Még akkor is, ha hidakat égetek fel miatta, hiszen a
fõnökség nem enged, de a magyar munkajog szerint a szabadságom egyharmadával
csakis én rendelkezem, így hát
megyek! A legjobb barátnõm
leánybúcsúztatójáról van szó,
abból nem maradhatok ki.
Többen mondják, hogy anynyit nem ér egy barátnõ, hogy
összebalhézzon az ember a fõnökséggel, de én kikezdhetetlen vagyok, mert kiválóan
végzem a munkámat, és ezt
éppen õk fogalmazták meg!
Ráadásul külföldi cég vagyunk, mondhatom, sokan izgulnak, hogy sikerül-e a „sza-

ruzák, csíkos-kockás füzetek
sokasága mellett a sportcipõkön át szinte már a paplanhuzatig mindent az iskolakezdés
ürügyén szeretnének lenyomni
a vásárlók torkán. A költekezés
felsõ határa így a csillagos ég,
több tízezer forintot elszórhatunk arra, hogy gyermekünk
ne lógjon ki a sorból.
A könyvek ára viszont legalább kiszámítható, idén az általános iskolát most szeptemberben megkezdõ gyermekek
tankönyvcsomagjának ára 6482
forint, a végzõsöké pedig maximum 10 840 forint lesz.
A Józsefvárosi Önkormányzat 405.869 forinttal növelte az
ingyenes tankönyv-támogatásra adható keretösszeget, hogy
minden kerületi iskolát támogathasson. Az iskolai könyvtá-

rakban az idei tanévtõl tankönyv-kölcsönzés segíti a nehéz körülmények között élõ iskolások tanulmányait. A kormány pedig 20 százalékkal, 10
ezerrõl 12 ezer forintra emelte
az ingyenes tankönyvellátásra

jogosult tanulók számára igényelhetõ normatív támogatás
összegét is. Ezek az intézkedések a családok havi költségvetését hivatottak védeni, hogy.
az iskolakezdés ne merítse azt
ki teljesen.

Az utca hangja

badságharcom”, mert az nekik is példa lehetne. A jó idõ,
meg a költségek már nem is
számítanak, csak az, hogy
Volt-e nyaralni, vagy megy-e ?
gyõzzek, és menjek! Pula és a
tottunk a nyáron, ott elõbb ta- kót, onnan mentünk sétálni, jó
buli vár!
tarozni kellene. A pénzt vi- levegõt szívni. A költségeket
szont vitték a betegségek, mire kérdezi? Ha nincs benne venGalambos István
összespórolunk valamit, késõ déglõ meg luxus, akkor napi
nyugdíjas taxisofõr
õsz is lehet. Nem tagadom, ötezer, plusz az utazás, de
számolgattunk, hogy ennyi, higgye el, megéri, mert az idemeg ennyi kellene, olyan két- geket is pihentetni kell. A férszázezerrel már elõvenném a jem szerencsémre példás aputérképet, hogy hol van az, ahol ka, minden munkában osztonem lõnek, ahol az étel is meg- zik velem, õ is megérdemelt
felelõ a frissen operáltaknak, egy kis kikapcsolódást. Szeahol a feleségemmel együtt rinte meg én is, így a mi nya„rendezni lehetne a sorainkat’. runk, az elsõ közös családi
Hiába, ez a 2011-es nyár már
csak ilyenre sikeredett!

Ez a nyár nálunk az operációk
jegyében telt. Alig, hogy engem mûtöttek, a feleségem is
ágynak esett, és operáció lett
belõle. Nem csoda, én is, õ is
foglalkozási ártalmakból gyûjtöttük össze a betegségre-valót, most, hogy túl leszünk a
nehézségeken, igazi nyaralást
tervezünk. Legszívesebben
külföldre mennénk, a kis vidéki nyaralónkban ajtót se nyi-

Varga Emese
„gyeses” kismama
Bendegúz még csak négy hónapos, nagy kérdés volt, hogy
lehet-e egy ilyen csöppséggel
nyaralást tervezni? Hát azt
kell mondjam, lehet, de mindenféle idõre, télre - nyárraszélre - kánikulára fel kellett
készülni. Hegyek közé, erdõbe mentünk hosszú hétvégére,
a szüleim béreltek egy házi-

nyaralás emlékezetes és szép
volt. A napi fõzés, a család
etetése nálunk nem számít
munkának.
H.I.
11

KÖZTÉR
Van új a Nap alatt

Értékmentõ tábor
Vannak, akik állítják: a sátorozós nyári táborok „mûfajában” képtelenség újat teremteni, az õrség, a bogrács, a tábortûz egyenprogramjai már semmi meglepetést nem jelentenek. A Fazekas diákjai viszont 2011 nyarán teljesen
új táborozó-formát alakítottak maguknak, egy elhagyott
rom-vízimalom feltámasztásával új értelmet adtak a vakációs kikapcsolódásnak, tartalommal megtöltve olyan
fogalmakat mint: tájvédelem, hagyományõrzés, a környezet és az ember kapcsolata.
hatosztályos gimnázium
elsõseivel, a 7/d osztály
huszonöt fõnyi csapatával
Oláh Tibor tanár úr egy erdei
séta során, Ipolytölgyes, Cserge-malom környezetében elhagyott rom-vízimalomra bukkant. Közel sem vakációzó
programként, közös elhatározással nekifogtak, hogy a romokat összeszedjék, megtisztítsák, a „bedöglött” kis patak
medrét kitisztítsák, s egyáltalán felkutassák, hogy a kis vízimalom mikor és kiknek szolgált. A vizimalom környezetében hamarosan sátortábor virított. Alapötletet, pár társadal-

A

mi munkást, szerszámokat a
Magosfa-Alapítvány adott, lelkesedést, energiát a tûzõ nap és
a viharos hidegfrontok idején a
Fazekas diákjai „dobtak öszsze”, s a kétnapos, majd ötnapos táborozás nyomán már a
következõ lépés is körvonalazódott: biciklis pihenõhelyet
alakítanak a vízimalom köré,
padokkal, bográcshelyekkel,
útbaigazító-táblákkal, hogy az
erretévedõ már többet tudjon a
vízimalom történetérõl, mint
eleinte õk maguk. A munkát
csendben, nagy lelkesedéssel,
piár hírverés nélkül folytatták,
Vác vidékén mégis híre kelt.

A gyermekek jogairól
gyre nagyobb számban lepik el a VIII. kerületet a
hajléktalanok. Szemem elõtt
játszódik újabb térhódításuk.
Napközben a közlekedés elõl
elzárt Horváth Mihály téren
„tartózkodnak”, éjszaka az iskola két bejáratához ágyaznak
meg. Mindennapi szükségletüket ott végzik el, ahol éri
õket. Bûzlik az egész tér és vele együtt a környék.
Mit tesz az Önkormányzat?
Hiszen határt kell szabni ennek a jelenségnek. Elsõ lépésként meg akarják tiltani a kukázást, hogy a lehajtott fedelû
szeméttárolókat kinyitva, kipakolják annak tartalmát, a
nekik szükségest kivegyék, a
többit pedig ott hagyják az utcán. Második lépésben az Önkormányzat korlátozni kívánja a hajléktalanok térhódítását
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utcákon, tereken. Megérkezett
viszont az emberi jogok biztosának a levele: értesítette az
Önkormányzatot, hogy a hajléktalanoknak „joguk van arra, hogy életvitelszerûen kint
tartózkodjanak az utcákon.”
A polgármester úr népszavazást írt ki szeptember 25-re,
szeretné megtudni a kerület
lakóitól, hogy mi errõl a véleményük.
Pesten azt mondják: az egy
dolog, hogy a hajléktalanoknak joguk van arra, hogy
„életvitelszerûen az utcán tartózkodhassanak”. Nem közömbös az emberjogi biztos
véleménye errõl, de igen fontos a kerület lakóinak az álláspontja.
És itt álljunk meg egy pillanatra. Mi a véleménye errõl a
dologról a gyerekeknek? Azok-

Az egyik napon egy mûanyag
zsákban hatvan zsemlye érkezett, egy váci pékség juttatta el
a táborlakóknak, de más
„hivatalos” visszhang nem alakult. Nem tudják kié a terület,
ki az, aki tiltja, vagy megköszöni a környezetmentõ, példátlan
társadalmi munkát.
„Közelebb a tájhoz, a környezethez!”- mondja dr. Oláh
Tibor, mikor a szokatlan nyári
tábor „miértjeire” kérdezek.Mindig érdekelt, hogy a
mai generációt hogyan
lehet a hagyományok
tiszteletére, a táj és a környezet megbecsülésére
nevelni. A gyerekeknek
a „szociális munka”a „táj
és értékvédelem” kifejezések éppúgy nem
mondtak semmit, mint a
társadalom idõsebb rétegeinek. Most õk maguk
javasolták, hogy ezt a területet a Fazekas fogadja
örökbe, s ne csak a felfedezés dicsõsége, hanem
a karbantartás nyûge is
legyen az övék.
Ha a következõ idõkben a kirándulók, erdei
sétaprogram szereplõi
pompás pihenõhelyre

lelnek, ahol padok, tûzrakó-helyek, útbaigazító-táblák települnek egy romos vízimalom
körül, jó, ha tudják, hogy ezt a
Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium diákjai teremtették,
akik maguk-fizette tábor lakóiként tettek azért, hogy a Dunakanyar e részén is belengje a tájat a „De szép, de történelmi
sugallatú hely ez, s ráadásul a
miénk” érzése.
H.I.

nak az iskolásoknak, akik itt élnek Józsefvárosban, vagy ide
járnak évek óta a Fazekas Mihály gyakorló iskolába. Igen,
nem szabad elfelejtkezni arról
sem, hogy vannak „gyermekjogok” még a XXI. században is!
És bár nem láttam ennek pontos megfogalmazását, de gondolom, valami ilyesmi lehet
benne: joga van minden gyermeknek arra, hogy tiszta,
egészséges környezetben növekedhessen. Mi keresztények
ezt Jézus Krisztussal kapcsolatban így olvassuk a Szentírásban: „A gyermek (Jézus) növekedett és lélekben erõsödött.”
(Lukács evangéliuma 1.79)
Szerintem tehát fontos feladata az emberjogi biztosnak,
hogy intézkedjen a gyermekek
érdekében is, az Önkormányzat pedig maradéktalanul végrehajtsa rendelkezéseit, a gyerekek lelke javára.
Van a Katolikus Egyháznak
egy úgynevezett szociális di-

rektóriuma: „A gyermeki méltóság tiszteletben tartásának
követelménye az Egyház társadalmi tanításának állandó
eleme.” Joga van a Horváth
Mihály térre járó diákoknak,
és a józsefvárosi gyerekeknek,
hogy megfelelõ környezetben
járhassanak iskolába. Azt hiszem ez nem kétséges. Csak
érvényesíteni kellene, megfelelõ formában és helyen az
emberi jogokat.
Befejezésként még egy nagyszerû mondat a Direktóriumból: „A világ egyetlen országa,
semmilyen politikai rendszer
nem remélheti elõrehaladását,
csakis az új generációról alkotott helyes kép által, akik átveszik majd szüleiktõl népük és
az emberiség egész családja értékeinek, feladatainak, céljainak sokféle örökségét.” (555)
Ugye, egyet értünk ebben mi,
józsefvárosiak?
Bajzáth Ferenc
Józsefvárosi plébános

EGYHÁZ
Liszt Év – 2011.

Hangversenyek a Józsefvárosi Plébániatemplomban
vész elgondolása
volt: Liszt Ferenc
összes orgonamûvének elõadása a
bicentenáriumi
Liszt évben. A
Liszt Ferenc Társaság kezdeményezését Bajzáth Ferenc plébános úr
befogadta és a 12
koncertbõl álló sorozat elsõ öt hangversenye február
és június között le
is zajlott. Nagy izgalommal készültünk a hangversenyekre, hiszen a Józsefvárosi Plébániatemplom
nagyszerû
Józsefváhelyszín, reros lapjámek akusztiban már hírt
kával, és biadtunk a Józakodtunk
zsefvárosi Pléabban, hogy
bániatemploma kerület laban folyó hangversenysorozat- kói is érdeklõdéssel fogják foról, amely Király Csaba Liszt- gadni a javarészben ritkán
díjas zongora- és orgonamû- hallható mûveket.

A

Útravaló
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!”
Ésaiás Próféta Könyve: 43;1

J

úliusban ért véget, a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melyet
kétévente különbözõ helyszínen rendeznek meg. Idén Tata városában voltak öt
napig a fiatalok, az olimpiai edzõtábor
területén.
Csillagponton a központi téma, az
„érintések” volt, ami egy közérthetõ kifejezés, melynek a jelentésével mindenki
tisztában van, de mégis mélyreható, komoly formáló erõvel bíró, megfoghatatlan fogalom is egyben. A szó legszorosabb értelmében, képben is megpróbálom elmondani, hogy mire gondoltam
elõzõ mondatom kettõsségében: Michelangelo - Ádám Teremtése (a Sixtusi Kápolna mennyezetfreskóján). A fizikális

Legnagyobb örömünkre a
vártnál lényegesen nagyobb érdeklõdés kíséri a gyönyörû
hangversenyeket, alkalmanként
150-200 fõs hallgatóság kíséri figyelemmel a jó másfél órás elõadásokat. El kell mondani, hogy
a mûvészek teljesen ingyen lép-

nek fel, kizárólag Liszt Ferenc
zenéje iránti odaadó lelkesedésük vezérli õket, sõt, több alkalommal igyekeztek a templom
orgonáját is „koncertképes” állapotba hozni, amely bizony
már megérdemelne egy komolyabb felújítást.

Lassan elmúlik a nyár és a koncertsorozat augusztusban folytatódik, még hét hangverseny lesz hallható az év végéig:
Augusztus 17. ’Mária tisztelete’ Liszt összes orgonamûve/3.
Király Csaba és Csavlek Etelka elõadásában
Szeptember 21. ’Liszt és öröksége’ Teleki Miklós orgonamûvész elõadása
Október 5. ’Szent Ferenc’ Liszt összes orgonamûve/4 Király
Csaba elõadásában
Október 19. ’Liszt és az utókor’ A Józsefvárosi Zeneiskola és
a Fazekas Mihály Gyakorló Iskola énekkarai, vezényel
B.Horváth Andrea
November 2. ’Requiem’ Liszt összes orgonamûve/5 Király
Csaba orgonál, Breinich Beáta (szoprán) énekel
November 16. ’Szent Erzsébet’ Liszt összes zongoramûve/6
Király Csaba orgonál, Keszei Borbála (szoprán) énekel
December 21. ’Karácsony’ Szotyori Nagy Gábor orgonál
Az elõadások változatlanul este 19.00 órakor kezdõdnek, a
belépés díjtalan.
Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklõdõt elmélyült,
szép zenei élményre !

érintés irányát látjuk, de magát a kontaktust, csak érezzük.
Az elsõ emberi érintéseket újszülött
korunkban kaptuk. Amikor édesanyánk
megfogott, magához ölelt, simogatott,
táplált, rendezett bennünket, beszélt
hozzánk, akkor érzékszerveinkkel megtapasztalható, pillanatnyi szülõ-gyermek kapcsolódások jöttek létre köztünk.
Ugyanakkor az anyai mozdulatok és
cselekedetek sokaságát érzelmileg is felfogtuk és életre szólóan magunkévá tettük. Amikor még mit sem tudtunk a világról, már késõbbi életünk milyensége
alapozódott.
Az Ésaiás könyvében található
igevers a születésünknél korábbra nyúlik vissza, mely egy láthatatlan szállal egész életünket végigkíséri. A bibliai idézetet ismételten Michelangelo freskójával
magyarázom, ahol fontos a rajta
látható alakok személye. Ádám
fölött, a teremtõ Isten van, aki a
férfi irányába mutató újjal és
gondolati érintésével formálta

meg az elsõ embert - az emberiséget, így
minket is.
Erre az érintésére emlékezhetünk augusztus huszadikán, hiszen amikor õseink felvették a keresztyén hitet, a jövõben
gondolkodtak, azaz a mi jelenünket alapozták meg. Idei nemzeti ünnepünk kapcsán, országunk nehéz helyzetében gondoljunk arra, hogy amint idén húsvétkor
népünk vezetõi az „Isten, áldd meg a magyart!” óhajjal kezdték el alkotmányunkat, a mi életünknek vezérlõje is ez a kérés legyen, hogy méltó örökösei lehessünk Szent István király országának.
Kovács Zalán László
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HIRDETMÉNY
Pályázati felhívás
társasházak részére
1. A pályázat célja
Budapest Fõváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat a kerületi társasházak számára lehetõséget kíván biztosítani saját
közvetlen környezetük közösségi
megújítására, támogatni kívánja
a társasházak belsõ udvarának
megújítását. Ennek érdekében
köztéri burkoló elemeket, és facsemetéket biztosít pályázati formában társasházaknak.
2. A pályázók köre
Budapest VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén található társasházak.
3. A pályázat tárgya
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pályázati formában társasházak számára térítésmentesen biztosít másodbeépítésû beton térburkoló elemeket és facsemetéket. A társasház a pályázatban vállalja, hogy az Önkormányzat telephelyérõl elszállítja
és beépíti, illetve elülteti, és gondozza az alábbiak szerint.
3.1. Beton térburkoló elemek:
Az Önkormányzat kerületi közterületrõl 30x30x6 cm beton térburkoló elemeket felszedett és
deponált, a teljes mennyiség 2000
m2. Társasházak pályázatot
nyújthatnak be fenti burkoló elemekbõl társasházanként, az udvar méretének megfelelõ, de legfeljebb 300 m2 nagyságú felület-

re, amennyiben a társasház vállalja az elemek telephelyrõl történõ elszállítását, azok beépítését
és fenntartását, valamint a megvalósításról elektronikusan felhasználható foto dokumentáció
készítését.
3.2. Facsemeték: Az Önkormányzat 20 darab facsemetét biztosít társasházak belsõ udvarának megújításához. Társasházak
pályázatot nyújthatnak be facsemeték igénylése céljából – társasházanként legfeljebb két darab amennyiben a társasház vállalja a
facsemeték telephelyrõl történõ
elszállítását, elültetését és gondozását, valamint a megvalósításról
elektronikusan felhasználható foto dokumentáció készítését.
3.3 Fenntartás: A társasházak
vállalják, hogy megõrzik, gondozzák az új udvart, és az elültetett facsemetéket, Engedélyezik,
hogy az Önkormányzat 3 évig figyelemmel kísérje a megvalósult
felújítás, faültetés gondozását,
valamint hozzájárulnak ahhoz,
hogy errõl az Önkormányzat
honlapján és a Józsefváros újságon keresztül tájékoztatja a kerület lakosságát
4. Pályázati feltételek: A pályázaton a kerület összes társasháza
részt vehet. Pályázni térburkoló
elemekre és facsemetékre együtt
és külön-külön is lehet.
Pályázónak az alábbi dokumentumokat kell pályázatához benyújtania: – Kitöltött adatlapot, –
Közgyûlési határozatot a pályá-

zaton történõ indulásról, a megvalósítás és fenntartás vállalásáról, – A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által
kiállított igazolást, mely szerint a
pályázó társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefvárosi
Önkormányzat által esetlegesen
korábban adott kamatmentes
kölcsön tekintetében. – Rajzot
vagy fotót és rövid leírást a térkövek és a facsemeték tervezett helyérõl, az udvar kialakításáról. –
Nyertes pályázó vállalja, hogy a
megvalósult burkolatról és faültetésrõl fotódokumentációt készít, és azt az Önkormányzat részére eljuttatja.
5. Pályázatok benyújtásának határideje, helye:
A pályázatokat 2011. szeptember
1-tõl legkésõbb 2011. szeptember
30.-ig folyamatosan lehet benyújtani zárt borítékban, „belsõ udvar megújítás” jelzéssel
Benyújtás helye: Postai úton,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, titkárságán (1082 Budapest, Baross u. 63-67 sz. III. em.
315-ös szoba)
6. A pályázatok elbírálása, megvalósítási határidõk
A pályázatokat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport a benyújtást követõ két héten belül a beérkezési sorrend és
készletek figyelembevételével bírálja el. Döntésérõl a társasház a
döntést követõ két héten belül
írásban értesítést kap.

Józsefváros „hírvivõi”
Búza Barna Mûvésztelep nyílt Sarkadon
ugusztus huszadika elõtt, egyhetes találkozóra hívta meg Sarkadra a város polgármestere a hazai és nemzetközi képzõmûvészeti élet mûvelõit a Búza Barna
Mûvésztelepre.
Búza Barna, a százéves korában elhunyt szobrászmûvész, Józsefváros Díszpolgára volt. Mûvészi pályáját a Sarkadon elnyert ösztöndíj indította el, s alkotói
idõszakának legjelentõsebb évtizedeiben a Százados
úti Mûvésztelep alapítója és haláláig alkotó mûvésze
volt. A Józsefváros újság idõrõl-idõre hírt adott az európai hírû mûvész életérõl, mûveirõl és terveirõl, hiszen Búza Barna ízig-vérig józsefvárosi volt, s a mûvészt a szó minden értelmében magáénak vallotta a
kerület. A sarkadi és józsefvárosi kötõdés gyümölcsözõ eredménye, hogy mûvésztelepet neveztek el róla,
ha nem is a kerületben, de Sarkadon. Az egyhetes eseményen bemutatták Béres Klára és Béres Melinda „Az
üstökös csillagot hozott” címû kötetét, mely Búza Barna életének epizódjait eleveníti fel.
A mûvész halálakor, az újság búcsúztató cikke azzal a kívánsággal zárult, hogy Búza Barna emlékét õrizze meg a társadalom, a kollektív emlékezet.
A sarkadi Búza Barna Mûvésztelep, a tisztelet és emlékezés szép példája.
H.I.

A
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Térkõ igénylés esetén pályázó
nyertes társasház a döntési értesítést követõ egy hónapon belül
köteles az elnyert mennyiségû
építõanyagot az Önkormányzat
telephelyérõl elszállítani és legkésõbb 2012 április 30-ig beépíteni.
Facsemete igénylés esetén pályázó nyertes társasház értesítést kap a facsemeték elszállításának kezdési idejérõl, az értesítésben szereplõ idõpontot követõ tíz napon belül köteles az elnyert facsemetéket az Önkormányzat telephelyérõl elszállítani és legkésõbb 2012. március
30-ig elültetni.
Amennyiben a pályázó nyertes
társasház a térkõ beépítését, a facsemete elültetését a jelzett határidõig nem teljesíti a társasház 5
évig nem pályázhat az Önkormányzatnál felújítási munkák támogatására.
7. Egyebek
A pályázattal kapcsolatban további információk:
Dokumentációkkal kapcsolatosan: Gazdálkodási Ügyosztály
titkárság
Telefon: 459-2567
Térkõburkolatok megtekintése,
szakmai segítség térkõ elhelyezésével kapcsolatosan: Kisfalu Kft,
Janka Jenõ
Telefon: 314-1098 , 101-es mellék.
Szakmai segítség faültetéssel
kapcsolatban: Gazdálkodási
Ügyosztály Bertalan- Kovács
Judit Telefon: 459-2285

Rákóczi tér felszínrendezés
Elkezdõdött a felszínrendezés, az
út- és járdaépítés a Rákóczi téren. A
munkálatok egészen szeptember 30ig tartanak. A kivitelezés idejére lezárták a Déri Miksa utca - Német utca keresztezõdését, és ezt követõen
a Vásár utca - Bacsó Béla utcai csomópontot zárják el a forgalom elõl.
A tervek szerint szeptember 30-ra
fejezik be az út- és járdaépítést, és a
park átépítését, az azt határoló járda
kialakítását jövõ nyárra tervezik.

KÉK HÍREK

Állatkínzás
int gyakorló ebtartó, hitetlenkedve hallgattam kollégám
jelentését, mely szerint, egy VIII. kerületi lakos egészséges kutyáját azzal a céllal vitte állatorvoshoz, hogy elaltassa.
Az állatorvos, akinél a hölgy augusztus 16-án megjelent uszkár fajtatiszta kutyájával, nem tett eleget a 45 éves állampolgár
kérésének. Az orvos a hatályos állatvédelmi törvény figyelembevételével az elaltatást megtagadta, mivel a kutya egészséges,
így nincs törvényi lehetõsége, hogy a kérésnek eleget tegyen.
Mindezek után a helyszínen megjelentek a Tetovált Állatmentõk Egyesületének tagjai, akik értesítették a VIII. kerületi Rendõrkapitányságot és feljelentéssel éltek a fentiekben említett
hölgy ellen.
Hatóságunk tagjai a feljelentésben említett hölgy lakókörnyezetében azonnali
adatgyûjtést és tanúkutatást
végeztek, melynek során
több lakó elmondta, hogy az
állat gazdája több mint egy
hónapja bezárva tartja kutyáját, nem viszi ki a lakásból, aminek következményei nem csak a négy fal közé zárt kutyusra, de a szomszédokra, a közvetlen lakókörnyezetre is kihatottak.
A tanúkihallgatások eredményeképpen, a VIII. kerületi
Rendõrkapitányság nyomozói tudomására jutott, hogy a hölgy,
már egy korábbi alkalommal öngyilkosságot kísérelt meg és az
akkor vele élõ kutyát is megmérgezte, amely elpusztult. A lakóházban élõ szomszédok elmondása alapján, a hölgy nem beszámítható, gyógyszeres kezelés alatt áll, mely mellett rendszeresen fogyaszt alkoholt.
A fenti körülményekre tekintettel a Budapest VIII. kerület
Rendõrkapitányság munkatársai augusztus 16 – án megjelentek a Budapest VIII. kerület Gyulai Pál utcában lévõ lakóházban, ahol a házkutatás keretében lefoglalták az uszkárt. A rendõri intézkedésnél jelen volt a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság DélBudapesti kerületi Hivatalától a hatósági állatorvos.
A lefoglalt kutyát a hatósági állatorvos részére átadtuk, aki a
további vizsgálatok és biztonságos megõrzés érdekében a Tetovált Állatmentõk Egyesületének átadta, akik állatmenhelyre
szállították.
Az ügyben az eljárást a Budapest VIII. kerület Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja, melyben az összes körülmény és felmerülõ adat megvizsgálása alapján dönt arról, hogy
a feljelentett személlyel szemben, milyen további eljárási intézkedéseket foganatosítanak.
A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a kutyus jól van és reméljük, minél gyorsabban szeretõ és gondoskodó „szülõkhöz”
kerül.
Komcsákné Sz. Magdolna BRFK,
VIII. ker. Rendõrkapitányság, sajtóreferens

M

Szigorúbb közlekedési szabályok
Júliustól szigorodott a közúti közlekedési szabályszegések bírságolási rendszere. A gyalogosok 30 ezer, az
autósok akár 300 ezer forintot is fizethetnek, ha átmennek a piroson. Megváltozott a biztonsági öv használatára vonatkozó bírságolás
is: lakott területen belül 15 ezer, lakott területen kívül 30 ezer,
autóúton és autópályán 40 ezer forint a bírság mértéke, amit
az utasnak és a jármûvezetõnek külön-külön kell megfizetnie,
ha nem voltak bekötve.
Abban az esetben, ha valaki a megengedettnél gyorsabban
hajt, nem használja a biztonsági övet, tilos jelzésen hajt át,
vagy ittasan vezet a tényleges elkövetõvel szemben közigazgatási eljárás indul. Szabálysértõnek minõsülnek gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobiltelefon használatára vonatkozó rendelkezések megszegõi, és legfeljebb 30 ezer forint bírsággal sújthatók. A fenti jogszabályok
módosításának célja a közlekedésbiztonság javítása, az elkövetett szabályszegések miatti felelõsségre vonás elkerülhetetlensége és az alkalmazott szankciók hatékonyabb érvényesítése.

Facsonkítás az Orczy úton
Józsefváros egyik legforgalmasabb útszakaszán, az Orczy
úton, szakszerûtlenül ,,brutális'' módon és engedély nélkül
megnyirbálták a pár éve telepített zöldbe borult fasort. Állítólag az ELMÛ megbízásából egy ismeretlen cég végezte a
kontár munkát. Szakértõk szerint a fák letarolásával több millió forintos kar keletkezett, hiszen újra kell telepíteni a teljes
fasort. Az ismeretlen tettesek ezzel rongálás bûntettét valósították meg, ezért a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy büntetõeljárást kezdeményez ismeretlen tettes ellen. Kaiser József képviselõ meg is tette a feljelentést a rendõrségen. A képviselõ elmondta, az eset azért is fájó, mert a fasort, amit most
elpusztítottak, 2008-ban telepítették újra. Akkor az önkormányzat megállapodott, a fõvárossal, hogy a 4-es metró miatti fakivágások ellenszolgáltatásaként az Orczy úton telepítsenek fákat. Idén volt az elsõ év, amikor már látszott, hogy
milyen szép lesz a zöldbe borult fasor.

Ékszerrablót fogtak
Elfogták a rendõrök azt a férfit, aki két nõt támadott meg augusztus elején a kerületben. A rabló, aki két nõt és egy 47 éves
férfit támadott meg a Népszínház utcában, egy pár fülbevalót
zsákmányolt. A rendõröknek sikerült azonosítaniuk a támadót, akit rövid idõn belül, a Blaha Lujza téren el is fogtak, és
azonnal õrizetbe vették.
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SZÍNHÁZ
Évadnyitó tervek a Kálvária-téren

Az „Aranyember”-rel nyit a Ruttkai Színház
J

ókai Mór egyik legismertebb regényébõl készült musicallel nyitja a Ruttkai
Éva színház 2011-12-es évadját. Az aranyembert a Magyarock Dalszínházával közös produkcióban állítják színpadra.
A mû, egy ember kalandos, romantikus
története, aki felismeri, mi igazán fontos és
szép az életben, fontosabb akár a vagyonnál kincsnél, hírnévnél. A darab idõszerûségét az adja, hogy Jókai 1872-ben, a mû
megírásakor már tisztán látta a modern világ, a kapitalista társadalomberendezkedés fonákságait, mint ahogy napjainkban
nyomja rá bélyegét világképre, kedélyre,
közérzetre az átalakulás, a kiforratlanság.
Jókai virtuális szigete, ahová kimenekíti
hõseit, errõl beszél.
Sári Edinától, a Ruttkai Színház krónikásától tudjuk, hogy a darab rendezõje Pécsi Ildikó lesz, s a fõbb szerepekben For-

gács Péter, Egyházi Géza Vadkerti Imre,
Nagyváradi Erzsébet, Kocsis Judit, Fésûs
Nelly, Pál Tamás, Rák Kati és Brunner
Márta lesz látható. A tervek szerint, október hatodikán délelõtt, a kerületi nyugdíjasok, délután és este pedig a józsefvárosi
általános iskolák felsõ tagozatos diákjai részére tartanak elõadásokat egységesen
ezer forintos jegyárakkal.
A színházi bemutató kísérõrendezvényeként, a szerzõ, Jókai Mór tiszteletére, a
színház elõtt, a Kálvária téren Jókai bableves - fõzõ versenyt is rendeznek, ahol a
versenyzõ étkek, a zsûrizés befejeztével, a
rászorulók részére kiosztásra kerülnek.
A Ruttkai Éva Színház évadnyitó rendezvényeirõl, a jegyek áráról, a bérletek
megvásárlási lehetõségeirõl késõbbi számainkban tudósítunk.
H.I.

Új évad kezdõdik a Fészek Színházban
zeptemberben harmadik
évadát kezdi meg az Orczy
úton található, továbbra is
önfenntartó módon mûködõ
Fészek Színház. Az immár három korcsoportban alkotó
amatõr társulat szeptember 17én mutatja be a PS: ILUSKA címû darabot, ami a Petõfi-remekmû, a János Vitéz 21. századi újragondolt változata. Ez
a darab fõleg a középiskolás
korosztályhoz szól, de várják

S

az alternatív színház idõsebb
rajongóit is. A másik õszi fészkes produkció a TI (Terra
Incognita), amelyet már lassan
egy hónapja próbálnak a színészek. A Terra Incognita egy
nem létezõ, elképzelt modellország, téren és idõn kívül helyezkedve. A 16 éven felüli nézõk egy hamisítatlan, abszurdba hajló mesére számíthatnak
október közepétõl, ha megtekintik e darabot.

Újra SzeptEmber Feszt
A SzeptEmber Feszt 2011-ben is Budapest egyik legnagyobb ingyenes buliját
és õszi rendezvényét ígéri szeptember 24 között. Zene, gasztronómia, sport, kultúra. Lesz ott minden,
hogy szeptember elsõ
hétvégéjén jól érezzük
magunkat a Népligetben.
A rendezvény 2000
óta vált Budapest egyik
legnagyobb gasztronómiai fesztiváljává, hiszen itt hihetetlen
mennyiségû sör és pörkölt fogy. A fõzés, a fõ18

zõversenyek és más vetélkedõk izgalmas
családi vagy baráti programot ígérnek,
de ezek mellett a három napban gyerekprogramok, koncertek és más színpadi
elõadások gondoskodnak a szórakozásról. Idén Pörkölt Parádé is színesíti a
programokat, így
mindenki kedvére
válogathat majd a
több mint 30 féle
pörkölt közül. Az
alapanyagok között szerepel a magyar szürke marha, a mangalica, a
bivaly, a birka, a
kakas és a hal egyaránt.

BÁRKA SZÍNHÁZ 2011. SZEPTEMBER
CSEH TAMÁS TEREM
9., 10., 11. JÓZSEFVÁROSI NAPOK 2011.
16., 18. 21.00 Éjféli mesék - r: Vlad
Troickij
29. 19.00 Dogville - r: Anger Zsolt
STÚDIÓ
21. 19.00 NEHÉZ /A Magyar Dráma
Napja/ r: Bérczes László
23. 19.00 De Sade pennája - r: Szabó Máté
24. 19.00 Mulatság - r: Bérczes László
27. 19.00 Nem tudni hogyan - r: Bocsárdi
László
30. 19.00 Tengeren - r: Göttinger Pál
KÁVÉZÓ
17. 19.00 Telefondoktor - Manna produkció - r: Orosz Dénes

SZABADIDÕ

Programajánló
A magyar-lengyel kapcsolatok
ezer éve a Nemzeti Múzeumban

Magyarország júniusban adta át az EU-elnökséget Lengyelországnak. Ebbõl az alkalomból a
Magyar Nemzeti Múzeum rendhagyó kiállítást
rendez, mely a magyar és lengyel történelmi
kapcsolatok ezer évét tekinti át. Dinasztikus rokonságok, a közös ellenség elleni harc, csoportos segítségnyújtások, költõk, muzsikusok, katonák, politikusok, tudósok barátságai, és még
hosszan sorolhatnánk az aranylánc ragyogó
szemeit. Oklevelek, arany- és ezüstérmék, beszédes mûtárgyak, nagyszabású építkezések
látványos rekonstrukciói, gazdag multimédiás
és fényképbemutató, zenék és versek teszik teljessé az ezer éven átívelõ történelmi utazást.
Egy középkori krónika szerint a lengyelek és a
magyarok közötti barátság Isten rendelésén alapul. E kiállítás is bizonyítja: ez sokkal több,
mint egyszerû szolidaritás. A kiállítás szeptember 30-g megtekinthetõ a Magyar Nemzeti Múzeum elsõ emeleti kiállítótermeiben.

Perzsa mûvészeti kiállítás
az Iparmûvészetiben
A Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum
által összefogott
kiállítás az iráni
mûvészet
azon
korszakát jeleníti
meg, amikor az
ország a Qádzsár
(1796-1925)
dinasztia
uralma
alatt állt. E dinasztiának köszönhetõ, hogy Irán elnyerte mai földrajzi kereteit, és a
modern állami intézményrendszer és infrastruktúra alapjai is a
Qádzsárok alatt szilárdultak meg. Mégsem maga a dinasztia a fõszereplõ, hanem a korszak
mesteremberei: a fazekasok, ötvösök, festõk,
kalligráfusok, textilszövõk, ékkõmetszõk, vésnökök és fafaragók. A kiállítás hozzájárulhat
egy õsi hagyományokkal rendelkezõ, de nem
kellõen ismert ország mélyebb megértéséhez. A
tárlat szeptember 18-ig tekinthetõ meg.

GlobaLingua program – kedvezményes nyelvtanfolyamok
a Kesztyûgyárban:
Õsszel induló képzések: 20 órás nyelvtanfolyamok
Angol – ’álkezdõ’:8.22-10.24, órák hétfõnként 17.30 és 19.00 óra között
Angol – haladó: 8.22-10.24, órák hétfõnként 19.15 és 20.45 óra között
Finn – kezdõ: 9.06-11.08, órák keddenként 17.30 és 19.00 óra között
Olasz – haladó: 9.02-11.04, órák péntekenként 17.30 és 19.00 óra között
Spanyol — haladó: 9.02-11.04, órák péntekenként 19.15 és 20.45 óra között
Spanyol – kezdõ: 9.06-11.08, órák keddenként 19.15 és 20.45 óra között
A tanfolyamok díja 9500 Ft egységesen, ez az összeg tartalmazza a 20 órás
kurzuson való részvételi lehetõséget és a tananyagot, egyéb járulékos költség nincs!
Beiratkozásra a tanfolyami díj befizetésével van lehetõség, határidõ augusztus 31.
A regisztráció irodánkban hétköznapokon 15 és 17 óra között lehetséges,
egyéb idõpontban elõzetes egyeztetés szerint.
Az alábbi tanfolyamokhoz még lehet csatlakozni (ez esetben a tanfolyami díj a hátralévõ órákra fizetendõ részarányosan):
Angol – kezdõ: 8.02-10.04, órák keddenként 17.30 és 19.00 óra között
Francia – kezdõ: 7.06-9.28, órák szerdánként 17.30 és 19.00 óra között
Német – haladó: 7.27-9.28, órák szerdánként 19.15 és 20.45 óra között
Német – kezdõ: 7.28-9.29, órák csütörtökönként 19.15 és 20.45 óra között
Olasz – kezdõ: 7.29-9.30, órák péntekenként 17.30 és 19.00 óra között
További információk és idõpont-egyeztetés: www.globalingua.hu 1/3432432; globalinguame@gmail.com ; Multikultúra Egyesület, Budapest, VIII.
Ker., Mátyás tér 15. Kesztyûgyár (1. em.)
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POSTALÁDA
Olvasói
levelek
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
***

Egyszerû köszönet
történet egyszerû, kezelésen voltam
az Auróra utcai rendelõintézetben, s
utána buszra akartam szállni. A jelenet
mindennapos, mindenki számára ismert,
hogy vannak fiatalosan felszálló utasok
és öregesen mászó-kapaszkodók. Magam
a még nehezebben feljutók közé tartozom, mert mindkét térdembe protézist
operáltak, s a kezemmel is nehezen tudom magamat felhúzni. Ekkor történt,
hogy az autóbusz sofõrje leállította a motort, kiszállt, és személyesen segített fel a
busz utasterébe.
Egyszerû a történet, egyszerû a köszönetem érte, de Gecsei Béla BKV buszsofõr
nevét nem felejtem el. Jó, hogy ilyesmirõl
is írhat az ember!
Puskás Lászlóné
Orczy úti lakos

A

***

Tisztelt Szerkesztõség!

J

ó néhány tiszteséges adófizetõ polgár
nevében írom soraimat.
Mi, akik a Rákóczi téri csarnok Vig
utcai oldalán lakunk, nap mint nap vagyunk kénytelenek eltûrni, lumpenalkoholista elemek randalírozását a csarnok bejáratánál. A Spar üzlet bejáratát,
ami élelmiszer szállítására szolgál,

idõközben hajléktalanok foglalták el,
éjszakai szálláshelynek és illemhelyként
használva ezt a területet.
A legnagyobb probléma, hogy segítséget sem a csarnok felûgyelõsége, sem a
rendõrség, sem a közterület felûgyelet
többszöri bejelentésre nem adott részünkre.
Arra hívatkoznak az illetékes szervek,
hogy nincs megfelelõ jogszabály az intézkedésre.
Az amúgyis feszültebb anyagi helyzetben élõk nevében, kérem a segítségüket,
hogy a megfelelõ fórumok egyeztetésével, a közbiztonság elfogadható legyen a
lakóhelyünkön.

a kutya és ember-piszok, a romlás lassú
jelei. Hol vannak a Greenpeace emberei,
akik hangos jajszót hallatnának a legalább 25 kiszáradt tujáért, vagy a luxuslakásokba telepített tönkrement fákért. De
vajon hol vannak a kerületõrök, akik
esetleg tehetnének valamit azok ellen a
vélhetõen éjszakánként megjelenõ társaságok ellen, akik nyomán reggelente halomban áll a csikk, a sörös doboz, és az
üres piás üveg?
Akik nem szeretik a kerületet, azok
leginkább „nyóckernek” minõsítik! Miért
hagyjuk, miért hagyják akikre ez tartozik,
hogy igazuk legyen a kerületünket lenézõ, csepülõ embereknek?

Tisztelettel:
L. Anikó Vig utcai lakos

Egy VIII. kerületet szeretõ lakos

***

A 8. kerület
gyöngyszeme!?
okszor rácsodálkozom, mennyire
nem tudjuk becsülni a meglévõ értékeinket. Legyen az szellemi, tárgyi érték,
csak a hiányát érzékeljük, értékeljük.
Hangos ordibálással követeljük, hogy legyen minden jobb és szebb, legyen valami gyönyörû és értékes, de amint megkapjuk, rögtön elkezdjük nem becsülni.
Aztán, ha leromboljuk, elvesztjük,
vagy netán elveszik tõlünk, akkor ismét
hangos tiltakozásba fogunk!! Ez legutóbb
a VIII. kerület gyöngyszemének, zászlóshajójának, mintaterületének szánt, tervezett, és tartott Corvin- Project kapcsán jutott eszembe. A tavaly nagy csinnadrattával, színes szökõkúttal, csicsás programokkal átadott terület mára már a lassú
erózió jeleit kezdi mutatni. Eltûntek a teret figyelõ emberek, és maradt a szemét,

S

Munkáért – lakhatás
A Magdolna negyed területen él és dolgozik egy kerületi
civil szervezõdés, a Négyház Egyesület, mely az itt élõk
életének alapos ismerõje, „testközelbõl” keresi a hétköznapok megélésének ésszerûbb, jobb lehetõségeit.

J

úlius közepén lakossági fórum keretében hallgatták meg az
itt élõ lakosokat, s tevékenységük legújabb területeként fogalmazták meg „Munkáért-lakás” programjukat, melynek lényege, hogy az itt élõk munkával válthassák meg felhalmozódott
közüzemi, vagy lakbértartozásaikat. E javaslat nagy érdeklõdést keltett a fórumon megjelentek között, de fontosnak tartották, hogy a munkát vállaló adósok hivatalos nyilatkozatban
erõsítsék meg elhatározásukat. A jelentkezõk sorra elmondták,
hogy szívesen vállalnak értékteremtõ munkát, de igénylik,
hogy elõre tudhassák: mennyiért, milyen idõtartamban és mi20

***

Tisztelt Szerkesztõség!
ióta bekerültek a turista és a fõvárosi szórakozási forgalomba, - a
Mikszáth Kálmán, a Szabó Ervin, és Lõrinc Pap tér, környéküket, ellepték az alkoholista és agresszívan kolduló hajléktalanok! Minden nap végigsétálva munka után, ezeken a tereken látom, hogy részeg emberek zaklatják a palotanegyedi
lakosokat és fõleg a turistákat. Többször
voltam szemtanúja olyan esetnek, amikor
emberek le akartak ülni egy-egy padra és
élvezni a hely szépségét és nem tudtak az
ott fekvõ hajléktalanok miatt, vagy pedig
a környezõ padokról felálltak, mivel nem
bírták a bûzt, ami a hajléktalanok felõl
áradt.
Nem lehetne mégis valamilyen megoldást találni és megtartani a Palotanegyed
turistabarát jellegét?

M

Köszönettel,
egy Horánszky utcai lakos.

lyen felelõsségi körben kell dolgozniuk. A részletes program
akciótervéhez természetesen a kerületi önkormányzat egyetértése és közremûködése is szükséges, de az egyesület abban bízik, hogy az önkormányzat rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, melyek szükségesek, hogy a „Munkáért- lakás” program megvalósuljon. Egyszerûbben: tenni akarnak azért, hogy
az adósok körében kilakoltatásokra ne kerüljön sor.
A Négyház Egyesület abban bízik, hogy az önkormányzat
nyitott lesz a civil szféra kezdeményezésére, hiszen szociális érzékenységét azzal is nyomatékosította, hogy a szociális lakásbérleti díjak emelésérõl lemondott. A civil szféra szakértõket,
jogászokat, helyi vállalkozókat, üzletembereket is „mozgósít”,
hogy a projekt „felállhasson” és Józsefvárosban minta-értékû
modellben bizonyítást nyerjen, hogy az emberi méltóság megtartásával van lehetõség becsületes törlesztésre, vállalt és teljesített, értékteremtõ, hasznos munkára, amellyel a legelesettebbek is esélyt kapnak a felemelkedésre.
H.I.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Õszi arcápolás
nyár, a nap kimerítette és megvastagította
bõrünket, így meg kell szabadulnunk az elhalt bõrsejtektõl, felfedve az új, egészséges bõrt. Az õszi bõrápolás legjobb kezdése a hámlasztás. Ez nagyon fontos
minden évszakban, hisz a
naponta használt krémek
így hatékonyabban szívódnak fel bõrünkbe. Két fajta
hámlasztó létezik. Az apró,
szemcsés, és a kémiailag
aktív arcradír. Az utóbbiak
többnyire valamifajta enyhén hámlasztó hatóanyagot
tartalmaznak, amelyek az
elhalt bõrréteg gyengéd leválásáért felelõsek. Elegendõ hetente egyszer hámlasztani, mert egyébként
károsíthatja a bõrt. Az ilyen
koptatás után, sima, kellemes tapintású lesz az arcunk. Puhítja, fiatalítja, s ragyogóvá teszi. Bõrünket
ezek után bõségesen táplálhatjuk a jól bevált arckrémünkkel.
Kiss Éva

A

Goji bogyó,
a csodabogyó
Himalája lejtõirõl származik ez a piros kis gyümölcs, amit már évezredek óta
használnak a kínai gyógyászatban. Extra tulajdonságokban
bõvelkedõ táplálékkiegészítõ,
sûrûn telítve minden elképzelhetõ jóval és hasznossal. Az
örök fiatalságra vágyók körében hódít elsõsorban, mert lassítja a természetes öregedés folyamatát, az õszülést és a hajhullást. Enyhíti a változó kor
tüneteit. Erõsíti a szervezet immunvédelmét, pozitívan hat az
egészséges koleszterinekre, segít a testsúly megtartásában.
Segít fenntartani az egészséges
keringési rendszert, látást, a
normális vércukorszintet. Enyhíti a fejfájást és a szédülést.

A

Csillapítja a stresszt és az idegességet, javítja az alvás minõségét. Elõsegíti az egészséges
máj- és vesemûködést, az
emésztést. Csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Erõsíti a csontokat és az izmokat. Pozitív hatással van a vérnyomásra, a
vércukorszintre, az agyra és a
véredényekre. Ezek mindenki
számára fontosak lehetnek,
kortól és nemtõl függetlenül,
de a jó tulajdonságok sora itt
még messze nem ért véget!

Morzsika-a rovarölõ
világ egyik legrégibb rovarölõszere ez a krizantémfajta, amelyet szárított virágjából állítanak elõ.
Nagyon hatásos, elpusztít minden
vérszívó rovart, bolhát, legyet, szúnyogot, hangyát, molyt, csótányt.

A

Vágykeltõ, és termékenységet
erõsítõ hatását már évszázadokkal ezelõtt is ismerték.18 féle aminosavat, A, B1, B2, C, és
E vitamint tartalmaz, és 21
nyomelemet /vasat, káliumot,
kálciumot, cinket, magnéziumot, szelént/. Íze a mazsolát
idézi egy kicsit, inkább édes,
és csak nyomokban érezhetõ
savanykás aromája. A bogyókból préselt léhez igen magas
áron lehet csak hozzájutni. Nálunk fõleg szárított változata
kapható. Müzlibe és salátába
keverve ajánlják a bioboltokban, ezekbe viszont valóban
kiváló! Tavaly vásároltam egy
cserjét, szépen növekszik kertemben, bogyói pirulnak már,
õsszel szüreteljük! Lehet kapni
néhány dísznövény boltban,
én egy csomagküldõ szolgálattól szereztem be.

Nem létezik olyan rovar, amely ellenálló lenne ezzel a növénnyel
szemben. Az emberre és a melegvérû
állatokra azonban ártalmatlan. Porként alkalmazhatjuk magában vagy
liszttel keverve. Szórjuk körül vele a
helyiségeket, különösen a nyílásoknál, ahol repedések vannak.

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
Töltött padlizsán és morzsa-sütemény
– Na látja Szabóné, itt a padlizsán szezonja, és ne mondja, hogy maga még nem ismeri, itt az alkalom, hogy megismerje! Csoda egy zöldség, vagy nevezze gyümölcsnek, engem is a szomszédasszony térített
meg, a család meg megtapsolta a töltött csemegét.
– Ott kezdõdik, hogy azt se tudom mibõl mi telik, mennyit kell vegyek egy ebédhez!
– Egy padlizsán - olyan közepes - két személynek elég, hát szorozzon egy kicsit! Ha eldöntötte, hogy hány személyre fõz, kezdje azzal,
hogy sütõben, tepsiben megsüti, aztán félbevágja, és a kikapart belsejét füstölt szalonnán, pirított hagymán összeforgatja, sózza, borsozza,
fokhagymázza. Egy másik edényben két padlizsánra fél kiló gombát
számolva, felaprítja, és kevés olajon sózva megdinszteli, míg a levét el
nem fõzi. Gomba helyett megpiríthat darált húst is, azzal ugyanez a teendõ. A megpárolt gombával vagy hússal az következik, hogy egy
zsömlét, amit vagy vízben, vagy tejben áztatott puhára, kicsavarva,
összepirítja a gombával, vagy a hússal, és összekeveri a korábban

megbûvölt padlizsán-belsõvel, és szépen visszapakolja a félbevágott
padlizsántörzsekbe. Ezeket sorba rakja a tepsiben, alaposan meghinti
reszelt sajttal, s negyedóra alatt 180 fokon megsüti. Az illata olyan,
hogy a negyedik szomszéd is érzi, s rohamot indít a receptért.
„Másodiknak” ezúttal süteményt tegyen az asztalra, le lesz döbbenve a család!
A morzsasüti lényege, hogy alul gyümölcs, felül ropogós morzsolt
tészta, öt perc alatt kész és csoda! Egy kivajazott sütõedény alját szórja tele idénygyümölcs-szeletekkel, szilva, barack, alma, nektarin- darabokkal, s a tetejére morzsoljon liszt, vaj és cukor keveréket. Tolja sütõbe, és fél óra alatt kész! Persze megbolondíthatja, dióval, rummal,
fahéjjal, mazsolával, de ezek nélkül, „póriasan” is páratlanul finom
csemege!
– A levesrõl persze megfeledkezett!
– Dinnyét adok helyette, meg egy fél csõ kukoricát, a kosztosaim el
lesznek ájulva! Egyre vigyázzon! A dinnye hûtve szalonképes, a kukorica meg melegen! Tíz percnél hosszabban sohase fõzze, mert egyre
keményebb lesz!
H.I.
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MOZAIK

Ha fröccs, akkor Mikszáth tér

Magyarországon immár harmadszorra
robog át a fröccsbusz azzal a céllal,
hogy mindenhol népszerûsítse a fröcscsöt, a legkiválóbb hazai borokból és a
frissítõ szikvízbõl készült szomjoltó
italt. Az egész országra kiterjedõ kampány azért jött létre, hogy eloszlassa a
nagy tévhitet, miszerint csak minõségtelen borok feljavítására jó a fröccs és
egy lapon említendõ a VBK-val (vörösboros kóla). Hajós András fröccsmesterként igyekszik e nemes ügy mellé
állni, és ebben segíti egy harminchét
esztendõs, fröccs feliratú Skodabusz is,
ami a kerületbõl indult országjáró körútjára, fedélzetén két csaposlegénnyel
és jófajta kunsági borokkal.

Magyarok cselekedetei

Kitûnni vagy beolvadni?
– A túlélés technikájáról van szó uram!
Ne nézzen rám értetlenül, mert errõl szól
az élet.
Beleveszni a tömegbe, vagy letaposni a
környezõket s kitûnni közülük, ez ám a
tudomány! Erre már a katonaságnál rájöttem, amikor a rohamcsónak alatt, mi
átlagos növésûek csak mímeltük a cipelést, a két lombrágó termetû meg az elején-végén összetojta magát.
– Ezért tetováltatta magát? Úgy néz ki
mint egy perzsaszõnyeg! Vagy mint egy
Boa Constrictor!
– Uram, ne provokáljon. Tudja meg,
hogy a kasztingnak nevezett mustrán
azok vannak elõnyben, akik tetováltak.
Mert ezzel bizonyítják, hogy lépést tartanak a korral.
– Köszönöm azt a modernséget, amit
maga a tetoválással mér. Tegnap is lát-

A kampányba bekapcsolódtak budapesti „fröccsbázisként” a Mikszáth tér
környéki vendéglõk is,
akik erre az alkalomra
kreált fröccskorcsolyáikkal támogatják a kezdeményezést. Augusztus folyamán az utca éttermeiben, kocsmáiban egységesen kedvezõ áron, 250 Ftért mérik a kisfröccsöt és
a hosszúlépést is, de a fröccs számtalan
változatát kóstolhatjuk, hozzájuk illõ
fröccskorcsolyák és az egyes nedûkhöz
megálmodott finomságok társaságában.

Mi is az a fröccs?

Variációk egy témára:
Kisfröccs: 1 dl bor, 1 dl szóda
Nagyfröccs: 2 dl bor, 1 dl szóda
Hosszú lépés: 1 dl bor, 2 dl szóda
Házmester: 3 dl bor, 2 dl szóda
Viceházmester: 2 dl bor, 3 dl szóda
Maflás: 5 dl bor, 5 dl szóda
Krúdy fröccs: 9 dl bor, 1 dl szóda - az
író szerint ilyen arányban a víz megnevetteti a bort
Újházi-fröccs: a bor és a kovászos
uborka kombinációja, igen nagy
mennyiségû bort meg lehet inni következmények nélkül
Góré-fröccs: kis pohár borhoz, annyi
szóda, amennyi belefér.
Deák bólé: nagyon kevés alkohol SOK
szódavízzel
Színész fröccs: 2 dl szóda langyosan

Hogy mûvelt alkoholista módjára látogathassuk a téren található búfelejtõket, nézzük, honnan is ered a fröccs, és milyen változatai léteznek. Úgy tartják, nálunk a 19.
században született meg a fröccs, a legenda szerint Fáy András író fóti pincéjében;
ide hozta el elsõ szódavizes palackját Jedlik Ányos, az eseményen jelen lévõ Vörösmarty Mihály pedig a németes spriccer kifejezés helyett a fröccs nevet adta a szódás
bornak.

tam egy arcot, akinek a tetoválására ráborult a hasa, s annyi volt rajta a tinta, hogy
messzebbrõl szõrös majomnak nézte az
ember.
– Látja, most elszólta magát! A menõ
tetkó az színes uram, maga épp egy
cédével van lemaradva. Mert a zsír-frankóság a saját cédé, meg a honlap. Lefogadom, hogy maga csak ugatja ezeket a
dolgokat. A napszemüveg meg mindent
elárul. Nálunk már a gyerek is tetkót visel, s a szemüveget otthon is viselnie kell.
Hogy szokja! Hogy érvényesüljön!
– De ha mindenki tetkós és napszemüveges, akkor mi a frankó az egészben?
Beleveszni a tetkósokba, vagy kitûnni azzal, hogy nem firkálták össze, mint egy
hirdetõoszlopot!
– Várja ki a végét uram! Már grundolom a káeftét, amelyik nyom nélkül eltünteti a tetkót, igaz többe kerül, mintha
vésetne. A napszemüveg-ügyben viszont
nincs ötletem.
Ott voltam Ütõs Gyuszi temetésén, hát

napszemüvegben temették. Mert az a
menés. Maga ezt nem érti, mert szürkének született. Na csá, én leszállok.
És leszállt, én meg ültem tovább, s próbáltam elraktározni a tanultakat.
H.I.
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
Készpénzért vásárolok bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porcelánokat, órákat, csillárokat, bizsukat, hagyatékot.
Tel.: 06-30-308-9148
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen, rászorultaknak háznál is. Vécsei Julianna
06-20-230-3547, 06-1-789-2859
Elcserélném Práter utcai, 39 nmes, félemeleti, gázkonvektoros,
vízórás lakásom hasonlóra, vagy
kisebbre. Tel: 210-7089, 2605303
Nonstop vízvezeték-szerelés,
gázkészülék javítás, kiszállás 2
órán belül. Tel.: 06-70-522-2343
Fogsorkészítés, javítás. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Javítás
megvárható! József krt. 59-61.
Kapucsengõ: 18. Tel: 06-30334-1963, 06-1-266-6969
VII. Bethlen Gábor u., 30 nm-es,
udvari, fsz-i, felújításra szoruló,
gázkonvektoros lakást 2,8 m Ftért cserélem. Érdekel megvásárolható, tartozásos nagyobb lakás. Csak magánszemélynek!
Tel.: 06-30-851-7076

Könyvfelvásárlás! Mindenféle
könyvet azonnali készpénzes fizetéssel vásárolok.
www.konyvfelvasarlas.hu
Tel: 06-70-946-3139
Szülészet, Nõgyógyászat, UHdiagnosztika / Obstetrician and
Gynecologist Corvin sétány
2B/1e./ 1. Fontanaház Bejelentkezés/ Appointment: 30/2490533 http://drszaboandrea.hu/
VIII ker. Horváth Mihály téri 50
nm-es másfél szobás önkormányzati lakásomat elcserélném
kisebbre. Tel.: 06-20-569-7222
Dankó utcai, 35 nm-es, új építésû
lakásom nagyobbra cserélném.
Minden megoldás érdekel.
Tel: 06-70-530-8063

Eladó vagy Bérbeadó
VIII. ker. Golgota
utcában lévõ
1000 m2
alapterületû önálló
iroda épület.
T: 06/20/9292794

VICC-MUSTRA
Mindig
arra
vágytam,hogy a
számítógépemet
úgy tudjam kezelni, mint a telefonomat.
A
vágyam teljesült. Már a telefonomat sem
tudom kezelni.
************
Ha úgy nézel ki, mint az
útlevélképeden, akkor minden bizonnyal szükséged
van a nyaralásra!
************
Két pszichiáter beszélget.
– Van egy nagyon súlyos
skizofréniás betegem.
– És meg tudod gyógyítani?
– Eszembe sincs! Mind a
ketten fizetnek a kezelésért!
************
A szomszédaim nem lehetnek valami gazdagok, mert
akármiért megyek át hozzájuk, az éppen nincs nekik.
************
– Megszöktem a mûtõasztalról, mert a nõvérke azt
mondta, hogy a vakbélmûtét gyerekjáték, és egyálta-

Motorozni jó

lán nem kell tõle reszketni!
– És ezért képes voltál megszökni?
– Na hallod?
Nem
nekem
mondta, hanem az orvosnak!
************
A 84 éves Mari néni randevúzik a 90 éves Pista bácsival. Amikor hazaér, a lánya megkérdezi:
– Na milyen volt?
– Ne is kérdezd! Háromszor vágtam pofon az öreget!
– Mi a fene, olyan mohó
volt?
– Á, dehogy. Azt hittem
meghalt.
************
– Néhány napja vásároltam önöknél egy alsónadrágot, amely teljesen elszínezõdött!
– Kedves vásárlónk! Mindenkivel elõfordulhat ilyen
eset, köszönjük, hogy õszintén megosztotta velünk ezt a
titkát.

Apa és fia párbeszéde: - Apu, kipróbáltam az új motorodat. – Na és? A fia
válaszát, azaz a vicc poénját a fõsorokban rejtettük el.

VÍZSZINTES: 2. A vicc poénjának elsõ része. 10. A megszûnt
ingatlankezelõ vállalat, röv. 13. Profi világbajnok ökölvívónk,
beceneve Madár /Zsolt/. 15. Feudalizmus korabeli angol paraszt,
ill. a királyi testõr neve. 17. A lantán vegyjele. 18. Alapos analízist
végez. 20. Régi nemes. 22. Majdnem itt! 23. Héber-görög eredetû
férfinév, jelentése: akit Jehova segít. 25. Brit történelemtudós,
világtörténelem-író /Richard/ /OVERY/. 26. Grün társa a viccekben. 28. … nõ; egyre nagyobbá válik. 31. Mikronéziai atoll. 32. Nem
tud tovább menni. 34. Vény, régi latinos szóval. 36. Angol Sára. 37.
Orosz harci repülõgép típusa. 38. Az Operaház olasz kar- tesz. 47.
Radio Amateurs Northern Vermont; USA-beli rádióamatõr
egyesület, röv. 48. Ásványvíz-világmárka egy francia üdülõváros
nevébõl. 50. Becézett Zalán. 52. Orosz helyeslés. 53. Német eredetû
férfinév. 55. Kellemetlen gyommal benõtt. 57. Én, olaszul. 58. Mût.
60. A Philadelphia Phillies baseball-játékosa /Curt/ /MIASO/. 61.
Kelet-nyugat, röv.

FÜGGÕLEGES: 1. Búnak adja a fejét. 2. Palindrom férfinév. 3.
Kókadtan lóg. 4. Kérdés közelebbi tárgyra, dologra. 5. Gyõztes. 6.
Nélküliséget kifejezõ elõtag. 7. Féljobb! 8. … Darja; szibériai folyó. 9.
Szíriai katolikus. 11. „Tiszta” nõi név. 12. A vicc poénjának
második része. 14. Négyszeres olimpiai bajnok finn futó /Ville/.
16. Navigáció/s/, röv. 19. Szamosközi község. 21. Zoológus,
antropológus, a feminizmus vezéralakja /Margarethe Lenore, 18601922/ /SELENKA/. 24. Tüzéregység. 27. Dühössé tesz. 29. Lépés,
lépcsõfok, németül /TRITT/. 30. Köcsögben van! 33. A vicc poénjának harmadik, befejezõ része. 35. Nemességet jelentõ nõi név. 37.
A Majna német neve. 39. Figyelmes, lelkiismeretes. 41. A germánium vegyjele. 42. Prime Time Access Rule; hozzáférési szabály,
röv. 44. Par …; légipostával. 46. Annak aljához. 49. Magyar szappanmárka. 51. A Shakespeare-mesék írója /Charles/. 54. Ószövetségi pátriárka a bibliában /REÚ/. 55. Vadkacsa a Vuk címû Fekete
István-regényben. 56. Apaállat. 59. Páratlan rajt!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 09. 09.
06. 28-ai rejtvényünk megfejtése: Kalamol, pacsmag, sikonka,
pityóka, katroc, lifeg, gánica, bumbus, cibóka, culáp.
Nyerteseink: Koleszár Beatrix, Patay Pálné
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

JÓZSEFVÁROSI NAPOK AZ ORCZY-PARKBAN
2011. szeptember 9-11.
A Józsefvárosi Önkormányzat rendezvénye
a Bárka Színház és az Orczy-park szervezésében
Ingyenes rendezvény!
Rossz idõ esetén is megtartjuk a programokat!
www.barka.hu

09. 09. PÉNTEK
Megnyitó
Fekete-Kovács Kvintett az RTQ Vonósnégyessel és Kolonits Klárával
Orczy Jazz Est Tátrai Tiborral és Török Ádámmal

09. 10. SZOMBAT
Flamingó Cirkusz, Bartha Tóni Bábszínháza, Ethnosound, Méhes Csaba és a Brass int he Five,
Józsefvárosi Zenekar
MEGASZTÁR GÁLA - Tóth Vera, Tolvai Renáta, Kökény Attila, Kállay-Sunders András

09. 11. VASÁRNAP
MeseLadik a Bárka Színház színészeivel
Halász Judit – „Csiribiri”

Szombaton és vasárnap egész napos programok:
A Sziluett Mûhely különleges társasjátékai, kézmûves foglalkozások,
Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi Csúzlizdája,
Józsefvárosi Múzeumok bemutatkozása

TÖRPÖRDÖG - ÉS
T I N I T Ü N D É R -T ÁNC -T A N O D A
2011-12-estanévbenismétindulnak
csoportok2,5éveskortól!
MûvésziTornaBalettAlapokkalkezdõ,haladó,
ésKlasszikusBalett.
Helyszín:CasadelaMúsica-BlahaLujzatérnél

Beiratkozás: 08.31-én 16:00-18:00
Elõzetesen jelentkezõk elõnyben!
Nóra néni: 06/20/586-98-18, www.tanctanoda.hu
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