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Népszavazás szeptember 25-én

ÖNKORMÁNYZAT

Mindnyájunknak el kell menni…
Vasárnap olyan esemény lesz Józsefvárosban, ami a rendszerváltozás óta még
egyszer sem volt: népszavazás. Fontos témában döntünk: a kerület lakosságát
sújtó tömeges hajléktalan-bevándorlás megállítása, és tereink, utcáink újra élhetõvé tétele az a kérdés, amiben mindenkinek döntenie kell.
Azért javasoltam népszavazást kiírni e témában, mert el akartam kerülni, hogy
egy ilyen jelentõségû ügy pártpolitikai csatákban kerüljön megvitatásra és
eldöntésre. Azért javasoltam népszavazást, mert úgy gondolom, hogy a kerület
legfontosabb kérdéseiben közvetlenül kell dönteniük azoknak, akik mindennapi
életükben megtapasztalják egy probléma mélységét.
A népszavazással együttmûködést ajánlunk. Ha azon részt vesz, bebizonyíthatjuk mindazoknak, akik azt „cirkusznak”, „népszavazósdinak” tartják, hogy
igenis akar és tud Józsefváros lakossága dönteni, ha van rá lehetõsége.
Most itt a lehetõség. Gondolja végig, mik a tapasztalatai, miket is hallott tõlünk vagy másoktól a hajléktalanság ügyében, mi jelenthet inkább megoldást a
problémára, és aztán felelõsséggel döntsön. Ugyanúgy, mint azt választásokon
teszi, mert ez is egy választás. Most arról döntünk, hogy élünk-e a népakarat felségével, és arról hogy milyen legyen Józsefváros jövõje.
Ha szavaz, egy új szokást honosítunk meg a kerületünkben: a közvetlen demokrácia gyakorlását.
Mi nem csak beszélünk ennek kívánatos voltáról, hanem teszünk is érte. Bármi
is a téma, bármi is lesz a döntés, a népszavazás egy ünnep. A demokrácia, a népfelség ünnepe. A népszavazás az, amit a neve is mutat. Most a Nép Szavaz.
Mindenki más, politikus, aktivista, döntéshozó, tisztségviselõ kénytelen úgy cselekedni, ahogy vasárnap a józsefvárosiak döntenek. Ezen döntés fölött senki nem
áll, és senki nem állhat.
Józsefvárosban lakcím szerint 2700 hajléktalan él. Közülük várhatóan sokan
elmennek szavazni, hogy megvédjék életformájukat. Azt az életformát, amely
Józsefváros lakói számára használhatatlanná teszi közös utcáinkat, tereinket, és
azt az életformát, amely nekik sem jó.
Józsefváros a józsefvárosiaké. Mindannyiunké, akik naponta teszünk érte, és
naponta szembesülünk azzal, hogy amit estére megépítünk, azt reggelre lebontják. Döntsünk a városunkról, mert most lehet és most kell.
Barátsággal:

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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NÉPSZAVAZÁS

Vita a hajléktalankérdésrõl
Két felvonásban
A közelgõ népszavazás kapcsán egyre inkább élezõdõ hajléktalankérdésrõl két alkalommal is nyilvános vitát tartottak. Kocsis Máté polgármester szeptember 13-án
hívta vitára Komássy Ákost, a VIII. kerületi MSZP elnökét, hogy ütköztessék a hajléktalan kérdéssel kapcsolatos elképzeléseiket, a megoldási javaslatokat. Az Önkormányzat épületében rendezett eseményre számos józsefvárosi volt kíváncsi, a résztvevõk szóban tehették fel kérdéseiket a politikusoknak. Korábban a kerületi MSZP
irodájában rendeztek vitafórumot, ahol Kocsis Máté a szocialista párt józsefvárosi
tagjai és aktivistái elõtt fejtette ki véleményét három vitapartnerével szemben.
z Önkormányzat épületében rendezett fórumon a kerület hajléktalanságát érintõ kérdésekrõl, valamint az ehhez kapcsolódó közbiztonsági
témákról, illetve azok megoldásáról vitatkozott a témában két markánsan más véleményen lévõ politikus Kocsis Máté és
Komássy Ákos. A nyílt vitában elõször a
két fél ismertette álláspontját, majd egymásnak tették fel kérdéseiket, végül a közönség kérdezhette a politikusokat.
Kocsis Máté emlékeztetett arra, hogy
polgármesterré választásakor jó néhány
vállalást tett a kerületieknek, ehhez „évtizedes tabukat kellett ledönteni”. Józsefvárost régóta négy fõ problémakör jellemzi,
folytatta - a gettósodás, a bûnözés és a
prostitúció, valamint a hajléktalanság. Az
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elsõ három kérdés kezelésében egyetértés
van a pártok között, egyedül a hajléktalan
ügy vált ki politikai vitákat. „Ennyi hajléktalant sem szociálisan, sem rendészetileg
nem tudunk kezelni”.
A népszavazás elõzményérõl elmondta:
a testület tíz hónapja hozott egy rendeletet
a kukázás ellen, amit nem vonnak vissza
azért, mert kisebb csoportok ellenzik. „Mi
a józsefvárosiak véleményére vagyunk kíváncsiak”.
Komássy Ákos felszólalásában szegénygyûlölõnek jellemezte a helyi népszava4

zást és elhibázottnak, gyûlöletkeltõnek
gondolja kérdéseit. Kérte a polgármestert,
vonja vissza a népszavazást. Véleménye
szerint a „népszavazósdi” melléfogás, cirkusz benyomását kelti.
A Józsefvárosban hajlék nélkül élõk és a
kerületi lakosok érdeke is, hogy megoldják a helyzetet, de ezt kerületi szinten nem
lehet. Kérte a hallgatóságot, hogy szeptember utolsó hétvégéjét hozzá hasonlóan
inkább kellemes kirándulással töltsék, és
ne vegyenek részt a szavazáson, ha valaki
mégis elmegy, azt kéri, hogy nemmel szavazzon.

felelõen viselkedik az nem büntethetõ. A
deviáns viselkedésû hajléktalanoktól a józsefvárosiakat senki nem védi meg, a deviancia viszont nem csak szociális kérdés –
hangsúlyozta.

Lakóközösségek védelme
Komássy felvetette az üresen álló önkormányzati lakások hasznosítását, a hajléktalanok esetleges beköltöztetésének lehetõségét. A polgármester válaszában kifejtette „nagyon szigorú feltételekkel lehetõséget adunk józsefvárosi hajléktalanoknak, de abban nem vagyok partner, hogy
jól mûködõ társasházi közösségekbe olyan

Szegény vagy hajléktalan
Kocsis Máté válaszában helytelennek minõsítette, hogy a hajléktalanokat azonosítják a szegényekkel - sokan szegények, mégsem kötekednek az utcán és nem élnek szexuális életet a Kálvária téren, tette hozzá.
Végzetes hiba a szegények, és a viselkedni
nem tudó hajléktalanok összemosása.
A polgármester kiemelte: egyik kerület
sem fogja átvállalni önszántából Józsefvárostól a problémát, ezért kell õket lépéskényszerre szorítani és tárgyalásra késztetni. A budapesti hajléktalan-ellátás arányos elosztására van szükség, mert jelenleg Józsefváros végzi a munka dandárját.
Fontos, hogy más kerületek is vegyék ki a
részüket a probléma kezelésébõl.
Komássy: „Elkötelezett demokrataként,
szeretem a népszavazást, amikor valódi
döntésekrõl van szó, de ez nem az”. A
problémát véleménye szerint nem így kell
kezelni, kis létszámú hajléktalan-ellátó
rendszer kialakítását szorgalmazza. A szocialista politikus az arányos hajléktalanellátás mûködtetésére nyugat-európai és
svédországi példákat hozott fel.
„Két éve vettem át a kerület vezetését,
miért én magyarázzam, az elmúlt húsz év
hajléktalan-ellátásának totális csõdjét”. –
reagált a polgármester. Vagy konzerváljuk
a mostani helyzetet, vagy egy újabbat,
mást hozunk létre.
A közösségi együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania, aki ennek meg-

hajléktalanokat költöztessünk, akik nem
tudják betartani a közösségi együttélés
szabályait”.
Zárszóként Kocsis Máté kiemelte: él a
kerületben nyolcvanezer ember, az õ alkotmányos jogaikról is beszélni kell, védeni mindenféle devianciától, akár hajléktalan, akár nem. Világos képet akarnak kapni, hogy mit szeretnének az itt élõk.
A polgármester egy héttel korábban a
szocialisták Népszínház utcai irodájában
zártkörû megbeszélést folytatott az
MSZP helyi tagságával, majd nyílt vitát
vállalt Molnár György önkormányzati
képviselõvel, Iványi Gáborral az Oltalom
Karitatív Egyesület elnökével és Bene
Gézával a Város Mindenkié mozgalom
képviselõjével. A téma szintén a népszavazás és a hajléktalankérdés volt. A felek
megvitatták többek között, hogy miért
nem lehet a hajléktalanoknak életvitelszerûen az utcán tartózkodni, és miért
vált napjainkra rendészeti kérdéssé is a
hajléktalan-ellátás.
nyz
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Fizetett politikai hirdetés
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Nyócker ÉS Józsefváros
erületünk büszke polgáraként e szegényüldözõ népszavazást egy elhibázott lépésnek tartom. Hatályos rendeletekrõl népszavazást tartani önmagában
is felesleges, e rendeletek pedig vélhetõen alkotmánysértõek és biztosan embertelenek.
Felelõtlen populizmus egy gyûlöletkeltõ kampányt gerjesztõ népszavazást
kiírni. S látjuk, miként uszít embert ember ellen a kampány, miközben nem old
meg semmit. Igazságtalan és egészségtelen, hogy Budapest hajléktalan-ellátása
jóval kevesebb fedél nélküli polgártársunkról gondoskodik, mint ahányan
vannak. Azt is jól tudjuk, hogy a hajléktalan-ellátás ötöde Józsefvárosban van,
amely aránytalanul sok fedél nélküli
honfitársunkat vonz kerületünkbe. E
problémák megoldásához nem visz minket közelebb a kirekesztés, a megbélyegzés, az erõszak.

K

Mi, szocialisták azt valljuk,
hogy közös érdekünk, Józsefvárosban élõ otthon élõknek és hajlék nélkülieknek egyaránt, hogy a hajléktalanügyet megoldjuk. Emberhez méltó ellátás
a legszegényebbeknek és esély a visszatérésre a társadalom margóján élõknek. Ennek megvalósításához azonban országos
és fõvárosi eszközökre van szükség, kerületi szinten ennek nincs jó megoldása.
E társadalmi probléma megoldásához
azt kell elérnünk, hogy senki ne kényszerüljön az utcán éjszakázni, aki hajlékon
kívülre szorult jusson megfelelõ fekhelyhez, egészségügyi ellátáshoz, ételhez,
majd kapjon esélyt a munkavállalásra és
arra, hogy ismét saját otthona legyen. Ma
olyan korszerû, kis lélekszámú központokra van szükség, amelyek a hajléktalanok felsorolt szükségleteirõl mind tud-

nak gondoskodni. A hajléktalan központokat Budapesten arányosan kell elosztani, s az elhelyezésrõl egy, az arányos elosztást biztosító rendszeren keresztül
kell gondoskodni. Ehhez persze minden
fedél nélküli polgártársunk el kell férjen
egy tisztességes hajléktalan központban.
Ma a civil számítások alapján több mint
hétezer Budapesten élõ hajléktalan ellátására városunkban négy és félezer fõnyi,
elavult, tömeges, „kombinátszerû” menedékhelyeket is magában foglaló hajléktalanszálló mûködik.
A feladat így adott és egyértelmû. Remélem, hogy szeptember 26-tól együtt tudunk fellépni a hajléktalanügyi probléma
megoldásáért, s így idõvel üldözés és üldöztetés nélkül is elérhetjük, hogy Józsefváros utcáin ne éljenek fedél nélküliek.
A népszavazás kérdései viszont minden
jogkövetkezmény nélküli, feleslegesen feltett kérdések. Ennek megfelelõen én nem
veszek részt a népszavazáson, inkább azt
kívánom, hogy e hibás ötletet minél hamarabb a feledés homálya fedje.
Komássy Ákos

Józsefvárosiak hajléktalanság megelõzése
T

öbbszáz olyan önkormányzati bérleményben lakó bérlõ, család él a kerületben, akinek olyan nagy a lakbérhátraléka, hogy elveszítheti a lakását. Több
mint 800 elõfizetõnél ki van kapcsolva a
gáz, és ennyinél nincsen villany sem.
Nem azért jutottak ilyen helyzetbe,
mert nem akartak fizetni. Alacsony a
nyugdíjuk, rokkant nyugdíjuk, vagy elveszítették a munkájukat.
A Humánszolgáltatási Bizottság sorozatosan találkozik havonta 28-40 ezer fo-

rintból élõkkel. Ha náluk kikapcsolnak
gázt, villanyt, szinte reménytelen a hátralék törlesztése, a visszakapcsolás elérése
még akkor is, ha bekerülhetnek az adósságkezelési szolgáltatásba.
Tudjuk, hogy egy család, ha a lakhatása
biztosított, és van munkabér, gyermektámogatás, kevesebbõl fenn tudja magát
tartani, mintha a felnõttek hajléktalanok,
a gyerekek állami gondozásban vannak.
Csakhát az egyiket a „nagykalapból” fizetik, a másik esetben lehet, hogy az önkor-

mányzat támogatására szorul. Az természetes, hogy a lakásért, a szolgáltatásokért fizetni kell, és az elfogadhatatlan, ha
az egyik embernek fizetnie kell, a másiknak nem. De biztosan kialakítható olyan
konszenzus, amikor a betegekkel, a munkájukat elveszítettekkel, az alacsony jövedelmûekkel szolidaritást vállalva megpróbáljuk megelõzni, hogy hajléktalanná
váljanak. Bízom abban, hogy ez bekövetkezik.
Révész Márta

Az LMP más véleménye a népszavazásról
helyi népszavazásról és a
hajléktalankérdésrõl tartott sajtótájékoztatót, az LMP
fõvárosi frakcióvezetõ-helyettese és a párt kerületi képviselõje szeptember 9-én az Önkormányzat épülete elõtt.
Somfai Ágnes, a párt fõvárosi frakcióvezetõ-helyettese elmondta: jól mutatja a kormányzópárt hozzáállását, hogy a hajléktalansággal a belügyminisztérium foglalkozik. Véleményük szerint egy társadalmi csoport megbélyegzése tör-
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ténik és bûnözõvé tesznek szegény embereket. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: egy
társadalmi jelenséget nem lehet népszavazással megoldani, egyszerûen hangulatkeltés
folyik, amely lejáratja a részvételi demokráciát. Somfai emlékeztetett rá, hogy már több város is szabálysértõnek nyilvánította a hajléktalanok közterületen történõ életvitelszerû
tartózkodását. Az LMP manipulatívnak és demagógnak
tartja azokat a kérdéseket,

amelyekrõl szeptember 25-én
helyi népszavazáson döntenek
a kerületben élõk.
Jakabffy Tamás, az LMP VIII.
kerületi képviselõje úgy véli, a
hajléktalanság évtizedek alatt
alakult ki, nincs gyors megoldás a hajléktalan-problémára,
elsõsorban az utcára kerülést
kellene megakadályozni. Szerinte a közterületen tartózkodás nem bûn, ugyanakkor a
kerület tehetne azért, hogy betartatja a hatályos jogszabályokat, a csendrendeletet, erõsít-

hetné a köztisztaságot és növelhetné a nyilvános vécék
számát. A képviselõ ezen felül
szorgalmazta kisebb méretû
hajléktalan-ellátók létrehozását. Végül, Jakabffy azt kérte a
népszavazáson résztvevõktõl,
hogy ne szavazzák meg a kérdéseket.
Az LMP képviselõi sajtótájékoztatójukon jelentették be:
kéthetes kampányba kezdenek
„Van tiszta megoldás” szlogennel, mely során standolással és különbözõ eseményeken
próbálják meggyõzni a józsefvárosiakat, hogy ne támogassák a népszavazás kérdéseit.

POLITIKA
A Jobbik népszavazással kapcsolatos véleménye:

Józsefváros nem Átoksor
szeptember 25-re kiírt józsefvárosi népszavazással kapcsolatban Wass Albert, Átoksori kísértetek címû regénye néhány sorának
idézésével fejezném ki a Jobbik álláspontját. „Örvendek,
hogy lementél és láttad õket,
mondta, rendes esti szivarját szíva a nagy karosszékben, a kandalló
elõtt, mert mindegyikük egy sajátos emberi probléma önmagában. Azonban
sem én, sem te, se senki más ezen a földön nem segíthet rajtok, mert ezek az
emberek egyszerûen azok, amiknek lát-
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szanak. Mindegyikük saját
maga választotta azt az életmódot és nekünk nincs hatalmunk, hogy változtassunk ezen. Mi csak annyit
tehetünk, hogy elfogadjuk
õket úgy, ahogy vannak és
megpróbáljuk elfeledni õket,
mint ahogy az ember megfeledkezni próbál egy benõtt körömrõl
vagy egy szemölcsrõl a nyakán, ami
egyszerûen ott van, akár tetszik nekünk, akár nem és meg kell tanuljunk
élni vele.” Mielõtt bárki azt gondolná,
hogy ez ellentmondás, vagy valamiféle

elnézés a hajléktalanok életvitelével
kapcsolatban, téved. Aki olvasta Wass
Albert regényét, tudja; az Átoksoron
élõknek két választásuk van a többségi
társadalom elvárásaival szemben. Vagy
kivonulnak a rendet, tisztaságot és nyugalmat akaró polgárok közegébõl, vagy
úgy élnek, ahogy az egy hétköznapi emberhez illik. Nem a szemétben turkálnak, nem az utcán, parkokban, tereken
laknak. Elfogadják a feléjük nyújtott segítõ kezet és betartják a legelemibb
együttélési szabályokat. Józsefvárost, az
itt élõket, az 1956-os szabadságharcban
vívott hõsies helytállás miatt a kommunisták harminc éven keresztül büntették. Akik a hajléktalanlét jelenlegi formájának fennmaradásán ügyködnek,
ugyanezt folytatják.
Pintér Attila
Jobbik józsefvárosi képviselõje

Szabad Nemzet
Egyesület
a Civilvárosról
A

koncepciót érezhetõen alárendelték Józsefváros szabadságharcának, melynek
célja, hogy a kerület levethesse a „nyóckeres”
rabruhát. A Szabad Nemzet Egyesület kerületi
bejegyzésû, lokálpatrióta szervezetként ezt
szükségesnek tartja. Az aktuális hajléktalanügyi rendszavazás és a jelenlegi civil koncepció
szervesen illeszkedni látszik egymáshoz. A
köztisztaság- és rendvédelem kiemelt szerephez jutott. A közterületi veszélyzónák helyett
közösségi terek lehetnek, ezeket újra birtokba
vehetik a lakosok, új lendületet kaphat az öntudatos polgárok szervezõkedve. Mindenkinek
„tetszeni” fog, ha a városrész nem csak közigazgatási egység, hanem szerethetõ otthon is
lesz. A kerületeiket képviselõ önkormányzat
eredményesebben és költséghatékonyabban
tudja folytatni ezt a szabadságharcot a civilekkel együttmûködve. Él egy elõítélet az emberek
tudatában arról, hogy az egész civilszféra egy
feneketlen pénznyelõ, s a jó kapcsolatokkal
rendelkezõ, ügyeskedõ pályázatírók terepe. A
jelenlegi koncepcióban az anyagi forrásokat a
helyi civilek új ernyõszervezete osztja el, elsõsorban eszközök formájában. A teljes döntéshozatalban különbözõ szinteken, minden érintett részt vehet, ezért az önkéntes feladatokat
ellátó csoportoknak, személyeknek nem éri
meg ügyeskedni, mert a „fekete bárányok”
könnyen kiközösíthetõk. Józsefváros megtisztulhat.
Elszaszer T. Csörsz
(Szabad Nemzet Egyesület)
Fizetett politikai hirdetés
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A hajléktalanok addiktológiai ellátásának néhány kérdése
Kit is tekinthetünk hajléktalannak? A
szakma szerint „azt kell hajléktalannak tekinteni, aki az éjszakát közterületen, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti”. Fogadjuk most el ezt a definíciót, bár
talán a kép ennél kissé bonyolultabb.
A hajléktalanság többszörösen hátrányos helyzet. A hajléktalan nem csak a fedelet vesztette el a feje felül, hanem rendszerint elvesztette a családját és a munkahelyét is, és mindezek következtében családi kapcsolatok, anyagi források híján a társadalom perifériájára, egyszersmind valamiféle törvényen kívüli helyzetbe szorult.
Ki minõsül addiktiológiai betegnek? Az
addiktológiai – ital, vagy drogfogyasztó –
beteg nem csupán egészségügyi ellátásra
szoruló egyén, hanem olyan ember, akinek
személyisége, magatartása, társadalmi viselkedése és életvitele a szenvedélybetegség következtében súlyosan sérült, túl
azon, hogy testileg is károsodott. A hajléktalan addiktológiai beteget tehát két súlyos
teher nyomja.

Hajléktalanok pszichiátriai
kezelése
A hajléktalanok ellátása alapszinten a szállás és tisztálkodási lehetõségek biztosításából, élelemmel és ruházattal való ellátásukból áll, de gyakran magába kell hogy
foglalja az iratok beszerzésében, az álláskeresésben, a szociális ellátások kérelmezésében nyújtott segítséget csakúgy, mint
a témánk szempontjából döntõ pszichiátriai-addiktológiai kezelést is.
Egy, viszonylag már régi, 1997-es, 5636
orvos-beteg találkozásra kiterjedõ felmérés
szerint a hajléktalanok számára felállított
ambulancia felkeresésére 58%-ban pszichiátriai betegség miatt került sor, és ezen betegek közel 50%-a addiktológiai betegség,
döntõen krónikus alkoholizmus miatt kért
orvosi segítséget. Sokuknak elõrehaladott
májzsugora volt, emellett nem volt ritka a
személyiségtorzulás és az agresszió sem.
Ma már vélhetõen mások a számok, ám
tendenciájában még ma is bizonyosan igaz,
sõt (!), hogy a hajléktalanok körében a
pszichiátriai-addiktológiai betegségben
szenvedõk aránya igen magas, és ez – különösen a közelmúlt szakmát érintõ negatív történései következtében – aránytalanul
nagy terhet ró az ellátórendszerre. Természetesen a hajléktalan betegek sem képeznek homogén tömböt, vannak közöttük
úgynevezett bûntudatos ivók, illetve a hajléktalanság stressze elõl italba (kisebb részben drogba) menekülõk is, de az alkohol-,
illetve drogfogyasztás leggyakrabban hajléktalanságuk kialakulásának inkább oka,
mintsem következménye.
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Maga a gyógyszeres kezelés nem tér el
az általános kezelési elvektõl, bár a testi leromlás vagy társbetegségek jelenléte miatt
megváltozó gyógyszerlebontás, illetve tolerancia fokozott kockázatot jelent. A kezelés keretei a beteg állapotának súlyosságától függõen eltérõek, az történhet fekvõbeteg gyógyintézetben, illetve járóbetegként, a ma még létezõ, de novemberben szakrendelõkké átalakuló gondozók
valamelyikében.

A JESZ és a hajléktalan
betegek ellátása
A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Addiktológiai Gondozója és Szakrendelõje
ez évi forgalmának 11 %-át teszi ki a hajléktalan betegek ellátása. Ha az addiktológiai betegek gyógyítása nem hálás feladat,
mert az ezen körbe tartozók „problémás”
emberek, akkor ez fokozottan áll a hajléktalan addiktológiai betegekre. Sok a terápiás kudarc. Ennek egyik oka, hogy már magát az addiktológiai problémát sem lehet
az egészségügy keretei között kezelni és ez
kiváltképp igaz a hajléktalanokra.
A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Addiktológiai Gondozóját felkeresõ hajléktalan addiktológiai betegek döntõ része
csupán kórházi elhelyezés vagy nyugtatók
beszerzése végett jelenik meg, és az absztinenciára törekvés bennük fel sem merül. E
csoportba az alkoholproblémás betegek
nagy része, illetve a kábítószerhasználók
gyakorlatilag teljes köre beletartozik. A betegek kisebb része – õk döntõen, alkoholproblémás betegek – az absztinencia elérése tekintetében együttmûködõ, arra törekszik, sõt el is éri, de ezt követõen a terápiából elmarad és csak újabb italozást követõen jelenik meg ismét a gondozóban. E téren
azonban õk nem különböznek a többi, nem
hajléktalan alkoholproblémás betegtõl.

Gondozók és hajléktalan
betegek
Az addiktológiai betegségek – alkohol, drog,
gyógyszerfüggõség – krónikus, visszaesésekkel (szerhasználattal) tarkított betegségek. Így a beteg tartós gondozása indokolt.
Sajnos a kémiai szerproblémás
eseteket az orvosok nem elhanyagolható hányada is akut
(megvonás, intoxikáció) állapotként közelíti meg, és így
nem is törekednek a tartós
gyógyszeres, pszicho- és szocioterápiás kezelésre.
A hajléktalan addiktológiai
betegek gondozóbeli ellátását
nehezíti, hogy a betegek e körébe tartozók többsége igen

ápolatlanul és jelentõs hányadában kémiai szer által befolyásolt állapotban jelenik
meg. A fentiek miatt, de hajléktalanságuk
okán is, a kereteket nehezen tartják. Emellett a gondozó takarítása, egyes bútorok
fertõtlenítése, a jelentõsebb védõeszköz
(kesztyû) felhasználás e betegek ellátását
költségesebbé, a takarítás és a fertõtlenítés
pedig a rendelést lassabbá teszi.
Problémát jelent egyes hajléktalan-ellátók együttmûködési készsége is. Gyakran,
csak a már eldöntött „kezelés” lepapírozása miatt küldik a beteget, rendszerint azonnali – a sürgõsség tekintetében orvosilag az esetek döntõ részében indokolatlan – ellátást igényelve, illetve bizonyos
harmadlagos betegségelõnyök (leszázalékolás, közgyógyigazolvány) biztosításához szeretnék, gyakran utólag, megszerezni az igazolást. Ezen ellátók munkatársai
gyakran kioktató hangnemet megütve kétségbe vonják az orvosi kompetenciát, miközben a beteg szempontjából releváns információkat nem osztanak meg a gondozó
orvosaival. Azonban a szolgáltatók többségével az együttmûködés jó, munkatársaikkal kialakítható a kompetenciahatárok
elfogadása mellett az együttmûködés.
Ellátás-szervezési problémát jelent,
hogy miközben a fekvõbeteg elhelyezés területén a „megosztott teherviselés” megoldott, mert a Központi Ágynyilvántartón
(KÁNY) keresztül a kórházak között rotálva kerülnek a hajléktalan betegek elhelyezésre, addig a járóbetegellátás terén, ez
megoldatlan. A hajléktalanszállók elhelyezkedése miatt a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozója a
hajléktalanok járóbetegellátásában kiemelt
súllyal szerepel.
A drogtéma manapság népszerû. Sokan
és sokféleképpen foglalkoznak vele. A hajléktalanokkal kapcsolatos kérdések is
gyakran elõkerülnek, vitát keltenek, sõt vihart kavarnak. A hajléktalan addiktológiai
betegek ellátásának megszervezése, a finanszírozási háttér tisztázása azonban
mind a mai napig nem történt meg.
dr. Kalapos Miklós Péter
pszichiáter, addiktológus

POLITIKA

A szegénység vagy a szegények ellen küzdünk?

Rettenetes, hogy emberek élnek az utcán, és hogy vannak,
akik arra kényszerülnek,
hogy kukázzanak. Ez mindenkinek rossz, de ha van
bennünk egy kis együttérzés,
akkor be kell látnunk, azoknak a legrosszabb, akik erre
rákényszerülnek. Senki sem
jókedvében hajléktalan, senki
sem szórakozásból guberál a
szemétben.
Ugyanakkor teljesen érthetõ, ha a környék lakóit zavar-

ja, ha valaki kukázás közben
szemetel, kiönti a kukákat
vagy nagy zajt csap éjszaka.
Ezekkel a jelenségekkel szemben azonban már most is fel
lehet lépni: ma is tilos a „köztisztasági szabálysértés”, valamint a „csendháborítás”.
Ezzel szemben semmi sem indokolja azoknak az embereknek a bebörtönzését, akik arra
kényszerülnek, hogy kukázzanak, de ezt oly módon teszik, hogy az nem jár mások
zavarásával.
Ugyanez a helyzet az utcán
éléssel kapcsolatban: a hajléktalansággal szembeni karhatalmi fellépés mellett érvelõk
leggyakrabban olyan dolgokra panaszkodnak, mint az
erõszakos kéregetés, a közte-

rületi alkoholfogyasztás vagy
a közterületek beszennyezése
emberi ürülékkel. Teljesen
érthetõ, ha az önkormányzat
kezelni akarja ezeket a problémákat. Ehhez azonban
nincs szükség az összes utcán
élõ ember megbélyegzésére:
mind a zaklató kéregetés,
mind a közterületek beszenynyezésével szemben már a
hatályos jogszabályok alapján
is fel lehetne lépni – és ugyanez igaz a közterületi alkoholfogyasztásra, attól függetlenül, hogy hajléktalanokról
van-e szó vagy sem.
A hajléktalanság és a kukázás hatósági üldözésére tehát
nincsen szükség a valóban
zavaró kellemetlenségek orvoslásához. A büntetés csak a

hajléktalan és kukázásra
kényszerülõ emberek megalázására és értelmetlen bebörtönzésére jó. Megoldani
nem old meg semmit: senkit
sem fog munkához vagy otthonhoz segíteni.
Nem a szegények, hanem a
szegénység ellen kell küzdeni: a foglalkoztatás bõvítésével, tisztességes bérekkel és
nyugdíjjal, a lakásfenntartási
támogatás jelentõs emelésével, kiterjedt szociálisbérlakás-hálózat kialakításával,
valamint a hajléktalanellátó
intézmények fejlesztésével.
Kérjük a józsefvárosiakat,
hogy ne szavazzák meg a
népszavazás kérdéseit!
Misetics Bálint, az LMP
lakáspolitikai szakértõje

Kukából sajtótájékoztató

egybekötött sajtótájékoztatón
Némedi Lászlóné a mozgalom egyik tagja, kukában állva mondta el a sajtó képviselõinek, szerintük miért kell
nemmel szavazni a hajléktalanokat érintõ helyi népszavaA Baross utca és a Nagykörút záson. A felolvasott nyilatkosarkán tartott performansszal zat szerint, ha az utcán alvást
Kukában állva olvasta fel a
frissen alakult Szeptember
25. Civil Összefogás csoport
egyik tagja a józsefvárosi
népszavazás kérdései elleni
tiltakozó nyilatkozatukat.

meg lehet tiltani, akkor betilthatják az utcán csókolózást vagy
a kutyasétáltatást is.
Elhangzott: azért kell
az utcán aludni, mert
nagyon kevés a szegények számára is
megfizethetõ lakás és
a hajléktalan ellátásban sincs elegendõ
megfizethetõ hely.
Elmondták, a hajléktalan-ellátás színvonalának emelése elsõsorban nem a polgármestertõl függ,
hanem az állami finanszírozás mértékétõl.
A sajtótájékoztató
végén Kocsis Máténak titulált idézetekbõl olvastak fel, például: „Nincs olyan,
hogy hajléktalan-kérdés, közrendvédelmi kérdés van”. A
papírlapokra felírt idézeteket
aztán teátrálisan a kukába
dobták.
A Szeptember 25. Civil Öszszefogás a népszavazás elleni

tiltakozásul alakult csoport.
Tagjai: A Város Mindenkié
csoport, a Fedél Nélkül, a
Menhely Alapítvány, a Tízek
Tanácsa és az Új Szemlélet
csoport. A tömörülés célja, állításuk szerint, hogy a józsefvárosi népszavazáson a kerület lakossága kiálljon a hajléktalan és más kiszolgáltatott
emberek védelmében, és nemmel szavazzon.
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INTERJÚ
„Valakinek jól jövedelmez ez az állapot”

Interjú Török-Szabó Erzsébettel
„Százszor kérdezz, mielõtt egyszer cselekedsz!” – áll abban a kiadványban, amelyet az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete adott ki. Török-Szabó Erzsébet tizennégy évvel ezelõtt egy barátnõjén akart segíteni, amikor a lakásmaffia áldozata lett és idõs édesanyjával került az utcára. Akkor tette fel az életét arra, hogy sorstársainak segítsen. Esetenként a hajléktalanoknak is segítenek, mert
közülük sokan szintén a lakásmaffia miatt kerültek utcára.
Mivel foglalkozik pontosan az Európai „vevõ” (kölcsönadó) a bírósághoz fordult,
SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete?
és a fiktív szerzõdéssel bizonyította az
adásvételt. A bíróság a fiktív szerzõdést
A lakásmaffia kérdésével tizennégy éve érvényesnek nyilvánította, és a lakás valófoglalkozom, 2002-ben megalakítottam az di tulajdonosával a kilakoltatásig még béregyesületet, aminek célja, hogy korrupció és leti díjat is fizettetett.
politikamentes legyen az igazságszolgáltaÖnkormányzati lakások esetében is voltás. Szeretnék segíteni az otthonukat külön- tak érdekes esetek, hiszen valahogy kitudóféle jogsértések miatt elveszített emberek ér- dott, kik azok, akiknek lakbér vagy közüzedekeinek érvényesítésében, az emberi mél- mi tartozásuk volt, nekik azt mondták, kifitóság megtartása, a lakhatás biztosítása és a zetik a tartozást és cserébe egy másik lakást
tulajdonhoz való jog védelmében. Sértett fe- ajánlottak. Sokszor költözni is segítettek.
lek számára tanácsadást és tájékoztatást Volt olyan házaspár, akiket vidéken, egy
nyújtunk, de szeretnénk segíteni a hatósá- disznóólba raktak be. Ma életjáradék, vagy
gok és a rendõrségek munkáját is. Az egye- eltartás címen megy ugyanez. Elõfordul,
sület tevékenysége eredményeképpen 2003- hogy fiatal nõk „szerelmesek lesznek” idõs
ban megalakult a lakásmaffia tevékenysé- férfiakba, amíg a nevükre nem íratják az ingét feltáró albizottság, amelynek köszönhe- gatlant, a tulajdonos meg megy az utcára.
tõen számos újabb jogszabályt hoztak.
A józsefvárosi hajléktalanság és a lakásmafMilyen kirívó esetekkel találkozott?
fia között lehet valami összefüggés?
Az ügyek jelentõs részének alapja az
uzsorakölcsön, amit a sértettek több esetben visszafizettek. Volt olyan, aki tudta,
hogy adásvételi szerzõdést akarnak vele
aláíratni, ezt nem akarta, de a közjegyzõ és
az ügyet bonyolítók azt mondták, ez így
szokás. Az összeg visszatérítésre kerül, a
papír azonban a szemétkosárban landol,
vagy a magánhitelek visszafizetése után
nem készül átvételi elismervény. Miután a
lakás valódi tulajdonosa nem tudta bizonyítani, hogy visszafizette a kölcsönt, a
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Jelenleg felmérést készítünk, hogy ki
miért lett hajléktalan. Ahogy elnézem, milyen pénzek mennek ki a hajléktalanok segítésére, abból nyugodtan meg lehetne oldani ezeknek az embereknek a lakhatását.
A kerületben mûködik egy hajléktalan ellátó,
az Oltalom Karitatív Egyesület, próbáltak velük együttmûködni?
Nem gondolkodtunk együttmûködésen, mivel ezek az intézmények állami támogatást is kapnak. A mi civil szervezetünk, szinte támogatás nélkül végzi, amit
vállalt. Amikor elkezdtem a lakásmaffiás
ügyekkel foglalkozni, az Oltalom Egyesület vezetõje, Iványi Gábor felkeresett, hogy
segíteni akar. Azonban nem tudtunk megegyezni. Azt kell, hogy mondjam, úgy
könnyû hajléktalan szállást vezetni, hogy
az állam biztosítja az intézmények fenntartását, ellátását, sõt a hajléktalanok után
is kapnak egy bizonyos összeget. Mi saját
erõnkbõl oldjuk meg, hogy ruhát, ételt
adunk és erre, például a Karácsony elõtti
megvendégeléshez csak vállalkozóktól illetve a Honvédelmi Minisztériumtól kapunk támogatást. Hozzánk a hajléktalanok csak józanul, tisztán jöhetnek be, de
van olyan, aki a holmiját is itt tartja. Mi
minden tevékenységünket külsõ segítség
nélkül végezzük.

Hogyan vélekedik arról az ellátásról, és azokról az ellátókról, mint az Oltalom Karitatív
Egyesület, amit az állam támogat?
Azoknak a véleményét tudom, közvetíteni, akik onnét jönnek. Azt mondják, zsíros kenyér-félét és teát kapnak, de azt sem
mindig. Itt nem elégséges a Bibliára hivatkozni, ahogyan Iványi úr teszi. Az mindenkinek a magánügye, hogy miben, kiben hisz, kihez, mihez tartozik és honnét
merít erõt. De könnyû úgy karitatívnak
lenni, hogy minden segítséget az államtól
kapnak. Õ elvégez egy állam által rendelt
feladatot. Nem mondhatja, hogy kevés
pénzbõl. Én tényleg kevésbõl csinálom,
mégsem kérdezi senki, hogyan oldom
meg. Szívesen megmutatnám, hogyan lehet gazdaságosan mûködtetni egy ilyen
intézményt saját zsebbõl, mint például az
irodánk fenntartását.
Mi a véleménye a helyi népszavazásról?
Megoldásnak tartja?
Nagyon örülök neki, mert ez nem a hajléktalanok ellen szól. A hajléktalan is ember, az õ életüknek a jobbá tételéért is zajlik ez a népszavazás, ezért is támogatom.
Többen kérdezték, hogy menjenek-e? Én
mindenkit arra buzdítok, hogy menjen el,
és szavazzon igennel, mert nem a hajléktalanok ellen, hanem mellettük szól. Talán
ennek köszönhetõen, azokra a szervezetekre is irányul figyelem, akik emberként
kezelik a hajléktalanokat és tényleg tesznek is értük. De fontos hangsúlyozni,
hogy valakinek jól jövedelmez ez a jelenlegi állapot és ezt kell megszûntetni. Egy országnak fel kell vállalni azt a problémát,
ami miatt ezek az emberek, embertelen
helyzetbe kerültek. Összefonódó kérdéskör: ha nincs munka, nincs otthon, és ha
nincs otthon, nincs munka.

CIVILEK

Elsõként nálunk lehet civil önigazgatás
Budapesten elsõként Józsefvárosban jöhet létre civil önigazgatás, ami az
emberi és anyagi erõforrások elosztása mellett, a kezdeményezések támogatásával és összefogásával foglalkozik majd. Ennek az elképzelésnek ad
keretet a nemrég vitára bocsátott Civilváros program, amelyhez a kerületben mûködõ összes civilszervezet javaslatát és közremûködését várja az
önkormányzat.
ocsis Máté a Magdolna Napok keretében ismertette Civilváros-javaslatát, ami az önigazgatási folyamat
lépéseit, részleteit tartalmazza. A civilszervezetek és a sajtó számára tartott tájékoztatóján elmondta: „Rengeteg olyan fejlesztést
végeztünk el az utóbbi években,
melyek kerületünket kényelmesebbé, otthonosabbá teszik. A tereink, a sétálóutcáink azért újulnak
meg, hogy azokat a józsefvárosiak
birtokba vehessék, és a közterületeinken is otthon érezhessék magukat. De nem biztos, hogy van értelme fejleszteni, ha azok hasznát
nem a kerületi lakosok élvezik”.
Beszédében kiemelte, hogy a kerületben gyors változások zajlottak,
rövid idõ alatt kellett Józsefvárost
visszarántani a szakadék szélérõl,
de hogy az elért eredmények ne indulhassanak amortizációnak, új kapacitásokat
kell felszabadítani. A polgármester hangsúlyozta, hogy „kerületünk a múltbéli hibás budapesti várostervezési politika súlya
alatt nyög mind a mai napig. Évtizedeken
át úgy gondolták, ha itt összpontosul a
prostitúció, a szervezett bûnözés, a hajléktalanellátás problémája, akkor ezzel felszabadul a fõváros többi része e terhek alól.

K

Ennek következtében viszont a „nyócker”
Budapest szociális lerakata lett. A kerületi
vezetés azonban igyekszik mindent megtenni, hogy ez a siralmas helyzet megváltozzon; a fejlesztések, a térfigyelõ-kamerák,
a növekvõ rendõri létszám mind a gettó-

sodás visszafordítását célozzák, hogy rövidesen a bûnös városrészbõl, polgári városrésszé váljon Budapest egyik legszebb kerülete, a nyolcadik”.
A Civilváros megvalósulása azonban
nagyban függ a 25-én esedékes népszavazás kimenetelétõl is, hiszen a helyiek döntésétõl függ, mekkora felhatalmazással
léphetnek fel a hatóságok. Ha a józsefvárosiak a népszavazáson úgy döntenek, hogy

vissza akarják kapni a tereiket és utcáikat,
akkor a kerület vezetése ígérete szerint
gondoskodik arról, hogy vissza is kapják,
sõt a további lépésekben is támogatja a lakosságot. Ezen lépések részleteirõl szól a
Kesztyûgyárban bemutatott program, ami
minden józsefvárosi politikától független
civil szervezõdés számára lehetõséget kínál a kerület megújítására. Ha nemcsak
szavakban, de tettekben is részt kívánnak
venni a városrész fejlesztésével, szépítésével foglalkozó munkában, a Civilváros
megoldást nyújthat. A polgármester kezdeményezésének célja, hogy a kerületben
mûködõ civil aktivitásokat rendszerbe foglalja amellett, hogy segítséget és erõforrásokat biztosítva
támogatja az önkéntesek eredményes munkáját. A megvalósulás sikerének érdekében a képviselõtestület az eddigi 2 millió forint civil aktivitásra fordítható forrást
10-20 millióra emeli, illetve a létrejövõ Civil Alapítvány egyik kuratóriumi tagját Civilügyi Alpolgármesterré nevezi ki.
A Civilváros azonban csak közös összefogás eredményeképpen
válhat valósággá, így az önkormányzat
minden jelenlegi és a jövõben megalakuló
szervezettõl várja a javaslatokat, hogy velük szorosan együttmûködve jöhessen létre Józsefváros elsõ átfogó civil programja.
Az észrevételeket, javaslatokat a kerület
vezetõi október végéig a civilvaros@jozsefvaros.hu e-mailcímre várják, a programtervezet pedig elérhetõ a www.jozsefvaros.hu weboldalon.
Sz.V.

Továbbra is kedvezményes áron kapják a nagycsaládosok a gázt
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban – továbbra is kedvezményes áron kaphatják a földgázt a 2012. évben. A támogatáshoz szükséges kérelmet 2011. szeptember 30-ig kell
benyújtani. A nagycsaládosok a kedvezményben alanyi
jogon részesülnek és mellette igényelhetik – az augusztus 31-én megszûnt gáz- és távhõtámogatás helyébe lépõ
– lakásfenntartási támogatást.
kedvezményes gázár iránti igényeket – az igénylõlap kitöltésével és a csatolt
utolsó havi gázszámla másolatával – a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint
illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához
kell eljuttatni. Az igénylõlapot
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a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak.
Ha valamelyik háztartáshoz
nem jutott el, akkor az igénylõlap a Magyar Államkincstár
honlapjáról letölthetõ, továbbá
beszerezhetõ a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.

Mint ismert, augusztus 31ével megszûnt a szociális alapú gáz- és távhõártámogatás
és beépült a lakásfenntartási
támogatásba, amit a fûtéstámogatáson túl, többek között
lakbérre, albérleti díjra, közös
költségre, csatornahasználati
díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet
kérni. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhõvel fûtõk mellett
azok is igénybe vehetik az új
lakásfenntartási támogatást,
akik fával, olajjal, szénnel
vagy más módon fûtenek. A

kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani,
amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben
és/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.
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FESZTIVÁL
Több ezer ember emlékezett Szenes Ivánra

Örömkoncert a Rezsõ téren
Szenes Iván halálának elsõ évfordulóján, szeptember 13-a estéjén emlékkoncertet rendeztek a józsefvárosi Rezsõ téren. Az esemény ötletgazdája, Kocsis Máté hagyományt kíván teremteni a koncerttel, ahol elsõ ízben adták át a Szenes Iván Mûvészeti Díjat, amelyet az idén Wolf Kati vehetett át.

J

ózsefváros Önkormányzata a Szenes SzínHázzal közösen, Szenes Iván lakhelyén és híres alkotóbázisán, a
Rezsõ téren tartotta meg a
„Nem csak a húszéveseké a világ, Szenes Iván írta” címû
emlékkoncertet. Köszöntõ beszédében Kocsis Máté elmondta, bár 57 évvel fiatalabb
Szenes Ivánnál, mégis, szóról
szóra tudta énekelni a fellépõkkel együtt a dalokat a koncert során, utalva arra, hogy
Szenes Iván, több generáción
átívelõ kulturális örökséget
hagyott maga után. Hozzátette, Józsefváros büszke Szenes
Ivánra, és hálás, hogy a kerülethez egész életében hûséges
maradt.

A szervezõk 3500 székkel
várták az érdeklõdõket, és
mind foglalt lett, illetve sokan
– táncolásra készen – álltak,
mire felcsendült az elsõ Szenes
dal. Szenes Iván dalaival híressé és sikeressé váló mûvészek
sora lépett színpadra. Kovács
Kati, Aradszky László, Harangozó Teri, Koós János, Bodrogi
Gyula, Nagy Feró és a Beatrice,
az Apostol, illetve Dér Heni és
Tabáni István elõadásában
nosztalgiázhattunk a leghíresebb Szenes dalokkal. Felcsendült, a „Kislány a zongoránál”,
az „Úgy szeretném meghálálni”, a „Ha legközelebb látlak”,
a „Találkozás egy régi szerelemmel”, „Mindenkinek van
egy álma”, a „Kicsit szomor-

Zenés ébresztõ a Tisztviselõtelepen

A
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kás a hangulatom máma”, a
„Lazítani”, a „Kicsi gyere velem rózsát szedni”, a „Nem
csak a húszéveseké a világ”,
vagy éppen a „Tölcsért csinálok a kezembõl” és a „Mama”.
A több mint két órás koncerten
az utolsó dalt, állva, tapsolva
dúdolta a mintegy 4000 ember
a Rezsõ téren.
Szenes Iván mindig támogatta a fiatal tehetségeket, így indult el Koós János vagy Kovács
Kati is. A koncerten elsõ ízben
adták át a Szenes Iván Mûvészeti Díjat, amelyet kivételes tehetségû, a könnyûzenei mûfajban alkotó elõadómûvésznek
ítélnek oda. A díjat az idén
Wolf Kati vehette át, aki szintén Szenes Iván-dallal a Vuk

fõcímdalával kezdte pályáját.
Szenes Iván imádta a lovakat, a
lóversenyt, ezért formáz a díj
egy lovat, amit erre az alkalomra tervezett és készített Olaszországban a muranói üvegszobrász, Giovanni Zantarazza.
Szenes Iván nevéhez megszámlálhatatlan sláger, több
mint száz zenés színdarab, tucatnyi film, tévéjáték, operett fûzõdik. Egész életét Józsefvárosban töltötte, itt élt, alkotott és
halt meg. Szenes Andrea, úgy
búcsúzott a közönségtõl, hogy:
„Jövõre, újra, ugyanitt!”

kari muzsika. A Tisztviselõtelepen lakó józsefvárosiak a Készenléti Rendõrség 25 fõs fúvószenekarának indulóira ébredhettek, ilJózsefvárosi Napok eseménysorozatában újszerû meglepe- letve láthattak hozzá a nap teendõihez.
tés volt a szeptember 10-én délelõtt felcsendülõ fúvószeneÚj kezdeményezés tanúi lehettek a hallgatók – mondta a zenekar igazgatója Tamáska-Varga Eörs – a zenekar szereplésére a Józsefvárosi Napok keretében elõször került sor, nagyrészt a VIII
kerületi Rendõrkapitányság és az Önkormányzat együttmûködése okán. Bízunk benne, hogy nemes hagyománnyá lesz. Stein Ferenc, vezénylõ karmester elmondása szerint, a kerületiek sok helyen tapssal köszöntötték a vonuló zenekart. Legnagyobb sikerû
indulóikat, a Losonci, a Fehérvári, a Szamos indulókat többször is
el kellett játszaniuk. A „vonulós koncert” élmény volt a fiatal zenekar számára, hiszen a nyugdíjba ment idõsebbek helyén 20-35
éves fiatalok képezik a zenekart. A Zenés ébresztõ remek „felütés” volt a Józsefvárosi Napok szeptemberi programjaiban,
olyan szín, amely bizonyára beépül a hagyományokba.
H.I.

KULTÚRA
Harmadszor is Józsefvárosi Napok

Megasztárok köszöntötték a kerületet 234. születésnapján
Harmadszor rendezte meg a Bárka Színház és az Orczy Park a Józsefvárosi napokat. Szeptember közepén 234. születésnapját ünnepelte a
kerület, így három napon át zenei és szórakoztató családi programokkal várták az ünnepelni vágyókat. A szervezõk igyekeztek feledhetetlenné tenni ezt az összmûvészeti fesztivált, amelynek célja, hogy
jobban megismertessék az emberekkel ezerarcú kerületünket.
programok megnyitóján Kocsis
Máté felhívta a figyelmet arra,
hogy fontos a mindennapok taposómalmából kilépnünk, hogy a kultúra, a
sport és a zene segítségével összekovácsoljuk Józsefváros közösségét. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy rengeteg értékünk és kulturális örökségünk
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van, amiket óvnunk, védenünk kell. Viszont ha a kerület lakói nem érzik magukat idetartozónak, ez nem fog megtörténni. Beszéde végén ezért megköszönte a
szervezõknek, hogy „civilizációs csecsebecsék” helyett valódi kulturális értékeket
közvetítenek a Józsefvárosi Napok keretében is.
A megnyitó ezt követõen különleges zenei programmal folytatódott, a FeketeKovács Kvintettnek és az RTQ Vonósnégyesnek köszönhetõen. Koncertjükön két
zenei mûfaj találkozásának lehettünk

szem- és fültanu, a dzsezz és a
klasszikus vonósnégyesek világába nyerhettünk nem is akármilyen bepillantást. Ritkán hallani
koloratúr szoprán áriákat dzsezzkísérettel, vagy könnyebb darabokat vonósnégyesre átdolgozva. Az élmény felejthetetlen volt, de a megnyitó
napjának zenei kínálata
nem állt meg a péntek
esti Bárka Színházban
tartott mûsornál. A koncertet követõen az Orczy Nagyszínpadán a
dzsezz-fonalat vitte tovább Török Ádám
együttese és Józsefváros
egyik díszpolgárának,
Tátrai Tibornak új formációja is.
A hétvégén utcaszínház, ízek utcája, kézmûves kirakodóvásár, komolyzenei koncertek,
világzene és számtalan
kulturális csemege várta
az idelátogatókat. A Sziluett Mûhely különleges társasjátékokkal, kézmûves foglalkozásokkal, Bartha Tóni Bábszínházzal,
Halász Judit Csiribiri-elõadásával, a Bárka
Színház pedig „Meseladikkal” várta a kicsiket és gyermekkel érkezõ családokat. A
legnagyobb sikert azonban vitathatatlanul
a Megasztárok szombat esti nagykoncertje
aratta. A televíziós tehetségkutatóból ismert énekesek fergeteges bulit varázsoltak,
Kállay-Saunders András és Tolvai Renáta
léptek színpadra elõször és rögtön felpezsdítették a hangulatot kiváló elõadásukkal.

De a legnagyobb rajongó tábora mégiscsak
Kökény Attilának és Tóth Verának volt, az
õ koncertjükre legalább 2500 ember volt kíváncsi. A Megasztárok egyenként 40 perces mûsort adtak, és fellépés alatt és után is
autogramot osztottak, illetve örömmel
fotózkodtak a rajongókkal.
A három nap alatt többezren megfordultak az Orczy parkban, hogy megünnepeljék
az 1777 óta létezõ kerületünk fennállásának
újabb esztendejét: Isten éltesse Józsefvárost
még legalább újabb 234 évig.
szv
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MOZAIK

Egészségügyi tanácsadás
z egészséges életmóddal
és a különbözõ betegségekkel kapcsolatban kaphatnak felvilágosítást a kerületiek. Dénes Margit Kinga in-
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gyenesen indít tanácsadói
rendezvényeket. Az egészségügyi tanácsadást nyújtó háziorvos, belgyógyász az érdeklõdõknek nyugodt körülmé-

nyek között szakszerû felvilágosítást tud adni a betegségükrõl, illetve gyógyszereikkel kapcsolatban, hogy mit,
miért, és hogyan kell szedni.
Amennyiben a betegeknek
specialistára van szükségük,
abban az esetben is tanáccsal
és segítséggel áll rendelkezé-

sére. A doktornõ jótékony céllal tartja meg minden héten
kedden 10:00 és 11:30 között a
tanácsadói rendezvényeket,
amelyek ingyenesek, és a lakóhelytõl és pártállástól függetlenül (Fidesz Iroda, Baross
u. 19.) mindenkit szeretettel
vár.

A Kulturális Örökség Napja Józsefvárosban
Másfél évtizede vonult be a köztudatba az a szeptember végi nap, amikor
egy-egy település, város, vagy kerület
közszemlére teszi mindazt, amire épített örökségünkbõl büszke. E napon
nincs belépõjegy, díjmentesen lehet
részese mindenki annak a látnivalónak, élménynek, amire hosszú ideje
készült, de mindeddig nem volt részese egy zárt világnak, amin belül szigorúan õrzött, ünnepi szépségek sorakoznak.
zeptember 17-én és 18-án a Józsefvárosban az alábbi épületek, közintézmények, templomok, mûemlékek és lakóházak látogathatók: Festetics Palota, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi

S

Könyvtára, az Építõmûvészek Székháza,
a Martsa Mûterem és Mûvészkert, a Zászlómúzeum, az ELTE Fûvészkertje, a Fiumei-úti Sírkert és Kegyeleti Múzeum, az
Olasz Kultúrintézet, a Párbeszéd Háza,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, az Óbudai Egyetem, az Országos
Rabbiképzõ-Zsidó Egyetem, Rendõrségtörténeti Múzeum, a Széchenyi István
Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola,
a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus
Egyházközség temploma, a Baross kocsiszín, és a Társasház a Német utcában.
A Kulturális Örökség Napjainak józsefvárosi programjai páratlan alkalmat jelentenek, hogy részesei lehessünk olyan
élményeknek, amilyenekre máskor, az év
folyamán nincs mindig alkalmunk.

Magdolna Napok harmadszor is
mmáron harmadik alkalommal rendezték meg a Magdolna Napokat, most az eddigiektõl eltérõen, nem tavasszal,
hanem szeptember elsõ hétvégéjén. Az évente már hagyományosan jelentkezõ kétnapos
fesztivált a Kesztyûgyár Közösségi Ház munkatársai szervezik, hogy minél közelebb
hozzák egymáshoz a környéken lakókat és erõsítsék a kerü-
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let belsejében élõk összetartozását.
A
Magdolna-negyedben
2005-ben elindult egy szociális
városrehabilitációs program,
amely az itt lakók társadalmi integrációját is kiemelt feladatként
kezeli. Ennek a törekvésnek
egyik kulcsa ez a kétnapos programkavalkád. A Mátyás téren
idén is egymást váltották az izgalmas és szórakoztató progra-

mok, amelyekre több száz környékbeli és más kerületekbõl érkezõ ember volt kíváncsi. Az
esemény fõszervezõje Becskei
Barbara elmondta, a rendezvény sikerének kulcsa, hogy
olyan fellépõket hívnak meg,
akik vagy helyi tehetségek,
vagy olyan befutott sztárok,
akik innen a kerületbõl indultak
el. Ez utóbbi kategóriába tartozik a rendezvény fõ fellépõje,
Kökény Attila is, aki egyáltalán
nem idegen a környéken. Tíz
évet élt ugyanis a Népszínház
utcában; a lottózóstól, a postásig, a boltosig mindenkit ismer.
A koncertek mellett játékos
programokkal is készültek a
szervezõk, így a kicsik legnagyobb örömére voltak kézmûves asztalok, sportversenyek,
óvodás foglalkoztatók és arcfestés is. A hagyomány jövõre
is folytatódik, így biztosan
összegyûlünk jövõre is a Kesztyûgyár elõtti téren.
szv

100 éves a Fazekas!
A volt Mária Terézia téri
általános iskola, a jelenlegi
Fazekas Mihály Gimnázium szeptember 30-án
szombaton délután 4 órakor emlékezik alapításának 100. évfordulójára.
Az ünnepséget a Horváth Mihály téri római katolikus templomban, ökumenikus imával, baptista,
evangélikus és református lelkészek részvételével kezdik.
A hálaadó szentmisét
dr. Hortobágyi Cirill, a
pannonhalmi rendház
perjele mutatja be.
Az ünnepség az iskolában folytatódik.
Szeretettel várjuk a régi
diákokat, ünneplõket!

KULTÚRA

Jezsuita Szakkollégium költözött a kerületbe
A Józsefvárosban található
jezsuiták által mûködtetett
Párbeszéd Háza Budapest
egyik fontos keresztény oktatási, kulturális és lelkiségi
központja. Az intézmény
mostantól kibõvül, hiszen
itt kezdi meg huszadik tanévét a Szent Ignác Jezsuita
Szakkollégium is.

nak az egyházi felsõfokú oktatás terén.
A tanévnyitón Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek felszentelte a jezsuita rend
központi intézményeit magába
foglaló Horánszky utcai épületegyüttest, majd az egykori és

jelenlegi jezsuita kápolnában
ünnepi Veni Sancte (latin, jöjj el
Szentlélek Isten) szentmisét celebrált. Az új épület felszentelése alkalmából, Dr. Smuk Péter
rektor ünnepi köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

z iskolát a Szent Márton
Alapítvány hozta létre
1990-ben, azzal a célkitûzéssel,
hogy felelõs, keresztény értelmiségieket neveljen. 1999-ben
a Magyar Jezsuita Rend átvette, s a Rend alapelvei mentén
mûködve megtartotta a szakkollégiumi jelleget. A Kispestrõl most hozzánk költözõ intézmény az egyik legpatinásabb, két évtizedes munkájával elismerést vívott ki magá-
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nemcsak lakhely és nem is
pusztán az egyetemi tanulmányok kiegészítésének fóruma,
hanem elsõsorban közösség,
ahol az egymás iránti tisztelet,
az együttmûködés, a másokért való felelõsségvállalás és
a szolgálat a legfontosabb érték. Kiss Ulrich SJ prorektor
pedig kifejezte reményét,
hogy a Szakkollégium új épülete nemcsak otthona lesz e
közösségnek, hanem olyan
munka szellemi színtere is,
amely a jövõben mind jobban
megvalósítja majd a mások
szolgálatának eszméjét.
A megújult Párbeszéd Háza
immár 6000 négyzetméteren,
mostantól 70 szakkollégistával,
a Magyar Jezsuita Rend központjaként folyamatos programokkal és pályázatokkal várja
az érdeklõdõket.

Szépkorúak
köszöntése

Muzsikáló udvar a jezsuita rendház kertjében
Szeptember negyedikén nagysikerû és
emlékezetes koncert zajlott a jezsuiták
rendházának kertjében. A Telemann
Kamarazenekari Verseny bronzérmes
együttese, a L Eclisse formáció vendégszerepelt a pompás akusztikájú udvarban.
„Muzsikáló udvar” és benne a pompás
mûsor megmozgatta Józsefváros zenekedvelõ közönségét, az udvar zsúfolásig
telt. Andrea Falconiero, Don Marco Ucellini,
Giovanni Battista Buonamente, Giovanni
Battista Fontana, Michelangelo Rossi,
Antonio Vivaldi zenéi korabeli hangszere- a kort, amelyben a mûvek születtek. A
ken szólaltak meg, teljes élethûséggel idézve Milánoban 1999-ben alakult együttes tagjai
kitûnõ muzsikusok, nagy hangszertudással
és stílus-ismerettel. A közönség soraiban
voltak régi-zenerajongók, de kíváncsiskodók is, akiket csupán az érdekelt, mennyire
segíti a kikapcsolódást, a pihenést, a szellem
és a lélek frissülését az ilyesfajta zene. A szabadtéri koncertterem a Pesti Jézus Szíve
templom felszentelésének centenáriuma alkalmából nyílt meg, s azóta friss hagyományként szolgálja a zenekedvelõk érdeklõdését. A „Muzsikáló udvar” rendezvényei
szabadon látogathatók, belépõdíj nincs. A
jezsuita rendház udvarának zenei programjai máris szervesen illeszkednek a Palotanegyed színes kulturális életébe.
H.I.

A

irágcsokorral és oklevéllel
köszöntötte a 90 éves Magyari Istvánnét szeptember 9-én
az Önkormányzat. Magyari Istvánné hatvan éve él a József körút 60. számú házban. A köszöntésnek a ház lakói is örültek, hiszen a lakóközösség legidõsebb
lakóját mindenki becsüli és szereti. Korábban a Vas utcában, a
Sapka és Kalapkészítõ KTSZ-nél
varrónõként dolgozott, onnan
nyugdíjazták. Magyari Istvánné
22 éve él magányosan. A köszöntés után a ház lakói is gratuláltak
az ünnepeltnek.

V
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1089 Budapest, Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu

 Orczy Kalandpark
Március elsõ hétvégéjétõl újra várja a látogatókat az Orczy Kalandpark. Érdeklõdni, foglalni a következõ címeken lehet:
Telefon: 20/236-1214
Weblap: www.orczykalandpark.hu
Email: info@ligetse.hu; info@orczykalandpark.hu

Tanfolyamok:

 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatívak és képességeiket szeretnék fejleszteni:
számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás
és kézmûves foglalkozások.
 Fotó tanfolyam
Sportolási lehetõségek
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig.
 Erdei futópálya
Õszi tanévkezdés: Szeptember 6-án, kedden
Az Erdei Futópálya újra nyitott, kibõvítve, új 18.30 órakor, a Fõépületben.
nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ lá- További idõpontok: Szeptember 20., 21.,
togatóinkat.
22., 27-én 18.30 órakor, a Fõépületben.
 Fitness
További információ és jelentkezés:
Sportolási lehetõség családias hangulatban Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390-1560
minden nap a Herkules Klubban.
Email:cs.csaba@interware.hu
Szolárium – infra szauna – büfé.
Weblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Tánc-Lánc Egyesület
Weblap: www.herkulesklub.hu
 Mûfüves labdarúgó-pálya
Szerda 17:30-tól 18:30-ig.
bérelhetõ 9.000 Ft/óra, villanyvilágítással.
Kreatív Mozgás- Zene- Tánc
 Mûanyag játékterû teniszpálya:
foglalkozás. Vezeti: Harsányi IlBérleti díj: 800 Ft/óra.
dikó. További információ és je A KRESZ Park használata ingyenes!
lentkezés: 20/321-9149
 Anonim Alkoholisták Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00–12.00 óra között.
Helyszín: Orczy-park – Fõépület – Földszinti
Terem
 Önismereti és személyiségépítõ csoport
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több
önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
A csoport a test és lélek együttmozgásával
dolgozik.
Idõpont: kéthetente pénteken 17.30–21.30
óra között.
18 éven felüliek kérhetik felvételüket a csoportba.
Nyitva tartás: minden nap 6.00 – 22.00
óra között

A kiállítás megtekinthetõ szeptember 28-ig
hétköznap 10-18 óra között.
 30-án 17 órakor a Ruszin kisebbség kiállítása nyílik Bródy András festõmûvész
alkotásaiból.
JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA 2011.
A kiállítás megtekinthetõ október 12-ig.
VIII. ker. József krt. 70.
 Szeptember 22-én 15 órakor
Telefon: 313-9883
Liszt Ferenccel Pest-Budán sorozat I. elõadása
Kiállítás:
Saly Noémi irodalomtörténész elõadása
 Nyolc Pont Hu címû kiállítás a Kisgrafi- A nagy zeneszerzõ életének Pest-budai,
ka Barátok Köréhez kötõdõ mûvészek majd budapesti színterei, a kultúra és poliegyéb tevékenységét bemutatva
tika személyiségei, akikkel kapcsolatban
(festészet, grafika, intarzia, plasztika).
állt, akik elõsegítették Liszt minél gyako-
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A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti. Email:nagy.marton2@chello.hu
Telefon: (1) 314 5944

Orczy-túr
A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonproft
Kft. utazási programokat szervez, határon
innen és túl. Havi rendszerességgel szervezzük a kirándulásokat.
Pihenést, élményt és család jellegû – falusias – kikapcsolódást keresünk, amelyek kiválasztásánál figyelembe vettük kulturális, történelmi, természeti értékeink felkeresését és
mind teljesebb megismerését.
Õszi ajánlataink:
Szeptember 23-25. Kárpátalja. Háromnapos
kirándulás.
Az utazásokhoz szükséges autóbuszok megrendeléséhez elengedhetetlen létszámminimumok: 15-25-35-45 fõ. Az útiköltség a
busz bérleti díját fedezi, ehhez kapcsolhatók
az esetleges program, szállás és étkezési
költségek.
Érdeklõdni és jelentkezni a programok szervezõjénél lehet, személyesen vagy telefonon, egy héttel az indulás kezdete elõtti hétvégéig: Varga István Mobil: 06 30 714 9756
Mobil: 06 30 463 4473
E-mail: varga.istvan@orczypark.hu
1089 Budapest, Orczy út. 1.
Közérdekû információ
Az Orczy-park fõépületében található 65 és
80 négyzetméteres terem 3500 Ft/óra bérleti díjért vehetõ igénybe.
Elérhetõségek
Érdeklõdni lehet a programokkal és tanfolyamokkal kapcsolatban a rendezvényszervezõnél, terem és sportpályabérléssel kapcsolatban a parkigazgató-helyettesnél
9.00–16.00 óra között a 333-9501-es telefonszámon.
Weblap: www.orczypark.hu

ribb és hosszabb magyarországi és pesti
tartózkodásait, zenei életünkben betöltött
vezetõ szerepét.
 29-én 15 órakor Józsefvárosi értékek
sorozat I.: Rejtõzködõ belsõ kertek, védett
növények
Vetített képes elõadás Martsa Piroska képzõmûvész, restaurátor elõadásában
 Október 5-én 17 órakor Kisgrafika Barátok Köre
Finn Kisgrafika Barátok Körének látogatása, bemutatása. Antalné Tari Zsuzsa
Kozma Lajos grafikus, építész, belsõ építész életmûvét ismertetõ elõadása.

PROGRAMAJÁNLÓ
Civil szervezetek:
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai
(KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsárné elnök asszony és
Galler Gábor fõtitkár.

 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Józsefvárosi Csoportjának klubdélutánja
minden hónap elsõ péntekén 14-16 óráig.

Tanfolyamok:
 Hatha Jóga – 75%
gyakorlat, 25% elmélet. A hindu csakrarendszer, fiziológiai,
pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései. Több évre rendezett, nyomtatott tananyag, CD-k.
www.jogatan.com
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás
1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondó-

kákkal, hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; 11 óra. Elsõ
foglalkozás szeptember 7-én.
Elõzetes bejelentkezés a 06/70-948-4604-es telefonszámon.
www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos
kortól 14 éves korig,
4-8 fõs csoportokban, hétfõnként 9 órától, csütörtökönként
16 órától. Népszerû Helen Doron tananyag,
ingyenes próbaóra. Kezdés: szeptember
közepe! www.helendoron.hu

Elsõ elõadás: 2011. szeptember 22. Elsõ
mûhely: 2011. szeptember 29.
Elõzetes bejelentkezés nem szükséges!
Ludwig Kvíz: a Ludwig Inzert új, havonta
jelentkezõ nyereményjátéka!
Ki az a magyar származású, világhírû
képzõmûvész, akinek szeptember végéig
látható kiállítása a Ludwig Múzeumban?
1. Robert Capa
2. Moholy–Nagy László
3. Munkácsy Mihály

A megfejtést olvasható névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel (ha van)
2011. október 15-ig várjuk személyesen
vagy postai úton a LudwigInzert címére
(1085 Bp., József krt. 70.), vagy e-mailben:
A LudwigInzert õszi
ludwiginzert@ludwigmuseum.hu.
programjai
(A részvételi szabályzat elérhetõ a honla Inzert órák: minden hétfõn 10.00–12.00 punkon: www.ludwigmuseum.hu)
Különbözõ tematikájú foglalkozások általános és középiskolai csoportok számára.
A beküldõk között minden hónapban 1 db
Elõzetes bejelentkezés szükséges a ludwig- családi belépõt sorsolunk ki a Ludwig Múinzert@ludwigmuseum.hu e-mail címen zeumba!
vagy telefonon: (+36 1) 555 34 79.
 Inzert Klub: minden szerdán 17.00–19.00
Ötórai tea idõsebbeknek és fiataloknak
egyaránt. Izgalmas, kötetlen beszélgetések, józsefvárosi civil szervezetek, alkotók
bemutatkozása, városi séták mûvészekkel. Cím: 1085 Bp. Józsefváros krt. 68.
 Inzert Mûhely: minden csütörtökön Telefon: 313-9883
16.00–18.00
A hetente, felváltva jelentkezõ elõadások és  Nigéria kiállítás, megtemûhelyek a public art fogalmát járják körül. kinthetõ szeptember 27-tõl

Grafikai kiállítás a galériában
S

zeptember 7.-én grafikai kiállítás nyílt a Józsefvárosi Galériában. A kiállítást König Róbert grafikusmûvész hirtelen
betegsége miatt, Aniszi Kálmán író, a Kolozsvári egyetem nyugalmazott oktatója méltatta a szép számban összegyûlt érdeklõdõ közönségnek. Akit érdekel a képzõmûvészetnek ez az irányzata, annak érdemes felkeresni a grafikákból, nyomatokból,
metszetekbõl álló igazán színvonalas gyûjteményt, hiszen ritkán adódik alkalom ilyen sokszínû, és mégis egységes kiállítás
megtekintésére.
A kiállító mûvészek: Bardócz Lajos,
Bálint Ferenc, Blahó
Borbála, Blahó József,
Éles Bulcsú, Kerékgyártó László, Kõhegyi Gyula, König Róbert DLA habil, Nõth
Béla, Sajtos Gyula,
Ürmösi Péter, Vályi
Csaba, és Vén Zoltán.
A Kisgrafika Baráti
Köre közel 50 éves

egyesület. Tagjai
között a kerületben élõ alkotók is
tevékenykednek,
akik a kerülethez
való kötõdésüket
is bemutatják. Az
egyesület 150 körüli tagot számlál,
köztük Erdélyben
élõ mûvészeket is.
E kiállítással karöltve a kisteremben Soós Imre Mûvészeti író, és Van Gogh szakértõ jubileumi gyûjteményes kiállítása tekinthetõ meg. Mindkettõ szeptember 28-ig várja az érdeklõdõket.
A Józsefvárosi Erkel Ferenc Vegyeskar október 18-án, kedden
19.30-kor a Budapest Fõváros Levéltár dísztermében (Bp., 1139
Teve u. 3.) tartja következõ ingyenes koncertjét, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A koncerten reneszánsz, romantikus
és kortárs zeneszerzõk mûvei hangzanak el. Bõvebb információ a kórusról: www.efvk.blogspot.com
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KULTÚRA
„Emeljük fel az országot a négy sarkánál fogva”

Új évad a Polgárok Házában
Nyolcadik évébe lépett a kerületünkben található Polgárok Háza, így újabb
érdekességekkel várják az érdeklõdõket a Visi Imre utcában. Az intézmény
hagyományosan sokat tesz népmûvészeti értékeink megõrzéséért és a nemzeti ügyek elõmozdításáért, így nem meglepõ, hogy habár alig kezdõdött el az új
évad, már több izgalmas programot szerveztek a Ház munkatársai.

Évadnyitó
Már az idei elsõ rendezvényen is, az augusztus végi évadnyitón többszáz vendég ünnepelte együtt az intézmény sikeres fennállásának újabb fejezetét. A vendégeknek már érkezéskor a Dobroda
együttes húzta a talp alá valót, és gyönyörû népviseletbe öltözött fiatalokat lá-

tott, bármerre is nézett az ember. Teljesen megtelt a Polgárok Háza nagyterme,
egy tût sem lehetett volna leejteni annyian jöttek.

Könyvbemutató
Az esemény központjában Böjte Csaba
atya Szent István-tervének ismertetése
állt, melyet a rendezvény szónokai egy
emberként méltattak. Ebben a programban négy egység szerepel: a magyar táj
védelme, a házak és az emberek közvetlen környezetének ápolása, a Kárpát-me-

dencei népmûvelés, valamint a gyermekvédelem, beleértve a házasság és a család
védelmét. A terv szerint a munkanélküliek, szociális segélyekre szorulók a közterületek rendbetételét segítenék és „Tündérkerteket” hoznának létre, a düledezõ
házak újjáépítését támogatná a roncsházprogram, a felnõttképzések pedig
azoknak segítenének, akik otthon gazdálkodnának. Emellett számos egyéb ötletet,
lehetõséget is felvet a szerzõ, a haza jobbítása, fejlesztése érdekében.
A Polgárok Házának igazgatója megnyitójában a máig meghatározó Szent
István-i örökség jelentõségérõl, idõszerûségérõl beszélt. Kubatov Gábor arra is figyelmeztetett: „Vannak idõszakok, amikor a támadások nem országok felõl érkeznek, a modern ellenség nem karddal,
puskával ront ránk, hanem az eladósodás
ópiumát dugja az orrunk alá, s a támadás
tönkreteszi az egymásba vetett hitet, az
emberhez méltó életet, megöli a jövõt. Ebben a hosszúnak tûnõ küzdelemben kell
igazán a hit, az összetartás”. Ezt követõen
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs
államtitkár a kultúra fontosságáról, annak rétegeirõl beszélt. Gondolatait néhány perces kiváló citerajátékkal zárta,
amit a közönség vastapssal fogadott.
László Tamás, a Szövetség a Nemzetért
Alapítvány kuratóriumi elnöke felidézte,
hogy 2003 táján, amikor megalakultak a
polgári körök, „általuk karsztvízként elõtört az a Magyarország, amely kezébe

Polgárok Háza programajánló
Szeptember 21. szerda 18.00
A kétharmados törvényekrõl
Kölcsey Kör – a Nemzeti Fórum Egyesület estje. „Tõlünk függ minden, csak akarjunk!”
(Gróf Széchenyi István). Bevezetõt mond:
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke és Dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje
Szeptember 24. szombat 14.30
Felvidék Tegnap és Ma – Konferencia
„A nemzetiség magas céljáról a becsületes ember csak a halálba mondhat le: itt a lélek
kényszerítés alá nem jöhet, hogy önmagát
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akarta venni hazája, falvai, városai, közösségei és saját sorsát” és emlékeztetett
arra, hogy az akkori kezdeményezések és
a mostani Szent István-terv egyformán a
helyi összefogásokra, kezdeményezésekre épülnek. A rendezvényrõl kényszerûségbõl távol maradt Böjte Csaba ferences
szerzetes, a bemutatott könyv szerzõje,
levélben köszöntötte a résztvevõket és kifejtette: A Szent István-terv útjavaslat az
alkotmányban megfogalmazottak eléréséhez; kitörési terv a megfeneklett, egymásra mutogató, acsarkodó világunkból”. Utolsóként Hende Csaba honvédelmi miniszter lépett a mikrofonhoz, aki
beszédében rámutatott: ez a terv nagy lehetõséget nyújt arra, hogy megtaláljuk
egymást, hogy jó ügyért dolgozhassunk
és alkothassunk. Véleménye szerint az
életünk apró dolgok összességébõl áll
össze, tehát ha változtatni akarunk, akkor
ezeken a pici dolgokon kell változtatnunk, mindannyian hozzá tudunk tenni
valamit a Szent István-tervben megfogalmazottakhoz. Így például odébb lapátolni egy teherautónyi homokot, elintézni
egy telefont, megírni egy cikket. Böjte
Csaba terve felelõsen foglalja össze a
nemzeti sorskérdéseket, a lehetséges
megoldásokat. Összességében tehát Szent
István országépítõ munkáját folytathatjuk, és az országot a négy sarkánál fogva,
együttes erõvel kell felemelnünk.

Népmûvészeti
rendezvénysorozat
A Polgárok Háza december közepéig tartó rendezvénysorozatában igyekszik közelebb hozni a kárpát-medencei magyar
népmûvészetet a fõvárosi közönséghez.
Egy-egy tájegység szerteágazó kultúrájának bemutatása érdekében, kiállításokat,
népzenei bemutatókat és gasztronómia
fesztiválokat szerveznek. Az év végéig a
„Déli végeken” címmel a délvidéki, délbaranyai és dél-erdélyi néprajzi kincsekbõl adnak ízelítõt.
szv

megtagadja.“ (Gróf Széchenyi István)
A konferenciát vezeti. Császár Attila szerkesztõ-riporter
Meghívottak és elõadók: Wittner Mária országgyûlési képviselõ, 1956-os szabadságharcos, Dolník Erzsébet oktatáspolitikai szakértõ
és volt MKP-s parlamenti képviselõ, Felvidék,
Dr. Juhász Imre, Ph.D. Független Rendészeti
Panasztestület elnöke, Európai-jogi szakjogász, egyetemi oktató, Szentandrási Tibor,
Ph.D. politológus és egyetemi oktató, Felvidék, Balassa Zoltán Történész és közíró, Felvidék, Krivánszky Miklós a kassai székhelyû
DÁLESZ (Deportálás Áldozatainak és Leszármazottaiknak Szövetsége) elnöke, Felvidék

Tisztelt Vendégünk!
A Polgárok Házát fenntartó Szövetség
a Nemzetért Alapítvány adományokból
fedezi kiadásait, az Ön nagylelkûsége
teszi lehetõvé, hogy kulturális és ismeretterjesztõ mûsoraink ingyenesen látogathatók legyenek.
Ezért kérjük, adójának 1%-ával támogassa Alapítványunkat (adószámunk:
18177428-1-42).
Adományait is tisztelettel megköszönjük. Bankszámlaszám:
10300002-20210799-00003285
Postai csekket a Polgárok Háza recepcióján talál, illetve kérésre kipostázzuk!

PROGRAMAJÁNLÓ
Próbaterem
Zene- és szövegíró mûhely fiataloknak.
Lehetõség van saját szerzemények elkészítésére, ének- és hangszeres próbára,
ehhez mikrofont, erõsítõt, hangszereket
tudunk biztosítani. Lehet saját hangszert
A Kesztyûgyár Közösségi Ház a Mátyás is hozni. A résztvevõk fellépési lehetõsétér 15. szám alatt, õsztõl újraindítja ka- get kapnak a Kesztyûgyár Közösségi Ház
rate és életmód foglalkozását. A prog- rendezvényein. Várjuk önkéntes zenéram ingyenes, és bármely
szek jelentkezését is, akik szívesen foglalkorosztály számára látokoznak gyerekekkel.
gatható.
Egészséges világ
*Tisztelet és udvariasság
2011 õszétõl indul egy különleges új
mindenben, mindenkinek,
programunk, mely ötvözi az egészségmindig!*
Wado-Ryu Karate-Do – a keleti harc- megõrzést a digitális világgal, oly módon,
mûvészet szellemisége szerint – egy éle- hogy a megtartott interaktív elõadásokat
ten át tartó út a boldogsághoz és egész- a fotótechnika eszközeivel, a gyerekekkel
együtt dolgozzuk majd fel. Így a gyereséghez.
Lehetõséget nyújtunk a versenyzésre, kek nem csupán csak meghallgatnak egy
önvédelem elsajátítására. Fejleszti a testi érdekes elõadást, de ki is bontják annak
és a szellemi képességeket. A figyelmi és
viselkedési zavarok hatékony ellenszere,
a harcmûvészet értékeivel.
Várunk minden érdeklõdõt szeretettel
októbertõl, kedden és csütörtökön 17-18
óráig.

lényegét és a munkáikkal rávilágítanak
arra is, hogy számukra mi a legfontosabb,
melybõl társaik is sokat tanulnak.

Pályám felé
A Pályám felé foglalkozásain a gyerekek kérdõíveket tölthetnek ki, amely segítségével felmérhetjük az érdeklõdésüket, képességeiket, a munkához tartozó
értékeiket, illetve sok játékot kipróbálhatnak, ami szintén a pályájuk felé vezet
majd. Ha már van elképzelésük arról,
hogy milyen pályát választanának, akkor
akár ki is próbálhatják benne magukat.
Számos foglalkozás képviselõi látogatnak
el hozzánk, a Kesztyûgyárba, ahol megtudhatják, hogyan telnek a mindennapjai
egy fodrásznak, milyen nehézségekkel
kell nap, mint nap megküzdenie egy
rendõrnek, illetve milyen feladatokat lát
el egy cukrász.

***
A Kesztyûgyár Közösségi Ház idén
õsszel, új programstruktúrával várja
az érdeklõdõket, a régi és új programokra is szeretettel várunk minden
érdeklõdõt.

Környezetem
A foglalkozásokon a gyerekekkel saját
élettapasztalataikra építve, játékos formában, önkéntesek segítségével beszélgetünk a környezetvédelem aktuális kérdéseirõl. Bemutatkozik a WWF, a világ
egyik legnagyobb természetvédelmi
szervezete is. A programokat ökológiai
társasjátékkal zárjuk.

„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!” Könyvtári napok a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban október 3-tól 9-ig.
Egész héten érdekes programokkal és a Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással és akciós beiratkozással várjuk az érdeklõdõket.
A Budapest Gyûjtemény fotóakciója Nyócker és
mágnásfertály
Felhívjuk a kerület általános- és középiskolás diákjait,
hogy készítsenek felvételeket Józsefváros érdekesebb
épületeirõl, tereirõl, utcai jeleneteirõl!
Beadási határidõ: 2011. október 3.
Családi vetélkedõ a Központi Könyvtárban
„Jó pap holtig tanul” – szólások, közmondások nyomában. Akadályverseny a könyvtárpalota termein át.
Nevezés szeptember 22-tõl az interneten.
Bõvebb információ: www.fszek.hu

Kézmûves foglalkozás a Napraforgó
Idõsek Klubjában
2011. szeptember 27-én, 14-18 óráig, a
kerület nyugdíjas lakosai részére kézmûves (gyöngyfûzés) foglalkozást szervezünk. Megtanulhatja az ékszer készítését és elkészítheti saját ékszerét.
Hozza magával unokáját is!
Az elkészített darabot anyag árban (kb. 500.-Ft/darab) elviheti.
Kedves nyugdíjasok!
2011. szeptember 29-én, élõzenés-táncos
délutánra hívjuk Önöket a Ciklámen
Idõsek Klubjába
(Köztársaság tér 17.)
A rendezvény 15-20 óráig tart
Belépõ 300.-Ft, nyugdíjas igazolvány felmutatása kötelezõ
19

POSTALÁDA
Olvasói
levelek
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
******

Tiszelt Szerkesztõség!
vekkel ezelõtt boldogan költöztem
Józsefvárosba. Úgy gondoltam, hogy
ez egy jó kerület, jó lehetõségekkel. Bár
látom, hogy szépen fejlõdnek egyes részek, nem tudom nem megemlíteni, hogy
a környékünk (Kálvária tér környéke)
már lakhatatlan, elviselhetetlen a hajléktalanoktól. Soha nem gondoltam volna,
hogy 50 éves koromra egyszer mindennapos lesz, hogy azt kell látnom, emberek az utcán végzik el a dolgukat. A
múltkor valakit láttam, aki konkrétan egy
padra ülve végezte a nagydolgát. EZ
TARTHATATLAN! Nagyon remélem,
hogy a népszavazás segít, mert én ezt
már nem bírom tovább. Megoldást kell
találni, mert nem akarom az unokámat
úgy levinni a játszótérre, hogy arra kell
figyelnem, melyik bokorban mit lát. Én
úgy költöztem ide, hogy már itt élem le
az életemet, de így képtelenség.
K. Tamás

É

Elektronikai hulladékgyûjtés
Józsefvárosban!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat az ELEKTRO-WASTE
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttmûködve 2011. október 1-én (szombaton) délelõtt 9-12 óra között az alábbi helyszíneken
elektronikai hulladékgyûjtést szervez:
 Gutenberg tér 4. – szelektív hulladékgyûjtõ
szigetnél
 Mátyás tér 2-3. szám elõtt
 Bláthy Ottó u. 40. – szelektív hulladékgyûjtõ szigetnél
 Százados úti Penny Market – szelektív hulladékgyûjtõ szigetnél

20

T. Fõszerkesztõ úr!

z elõzõ újságban találtam szórólapot a kerületi népszavazásról és
amint elolvastam, eldöntöttem, hogy
írok Önöknek, talán mert többen vannak
velem egy véleményen a kerületben.
Többször elolvastam és a családtagokkal,
sõt a szomszédommal is elolvastattam és
sokat vitatkoztunk róla. Volt olyan vélemény, hogy nem kellene bántani a hajléktalanokat, édesanyám elmondta,
hogy õ fél tõlük és a látványt sem bírja,
ahogy a parkban fekszenek illetve a villamos megállóban ittasan üldögélnek az
utasoknak fenntartott helyen, vagy éppen apróért vagy cigiért kuncsorognak a
agy örömmel olvastam a legfris- várakozóktól. Én eddig azon a vélemésebb számban a Civilvárosról szóló nyen voltam, hogy menjenek a hajlékta-

Kedves
Józsefváros Újság!

N

cikket. Már régóta vártam, hogy valaki
tegyen valamit, aminek köszönhetõen a
civilek is lehetõséget kapnak. Én amikor
tehetem, felszedem az utcán eldobott
szemetet, fõleg a házunk elõtt, de sokszor olyan dolgokat látok, amit védõfelszerelés nélkül nem merek megfogni.
Azonban, ha lennének még kerületiek,
akikkel összefogva, hétvégi program keretében rendbe tehetnénk a környéket, és
a kerület segítséget nyújtana, hogy
mindehhez felszerelésünk is legyen, boldogan mennék és tennék meg mindent
egy szebb és rendezettebb kerületért. Azzal maradéktalanul egyetértek, hogy Józsefvárosban eddig nem voltak aktívak a
civilek, de bízom benne, így, hogy már a
vitához is minél többen csatlakoznak és
valami példásat találunk ki együtt. Arra
buzdítanék tehát mindenkit a kerületben, hogy írjon e-mailt az ötleteivel és találjunk egymásra a cél érdekében!
Novák Eleonóra

A

lan szállókra, hiszen azok azért vannak.
Abban azonban igazat adok, hogy melegedõk, meg fûtött utcák máshol is lehetnek. Engem nem nagyon zavarnak, de
tény, hogy meglennék anélkül, hogy ló
lépésben kelljen átugrálnom a járdán folyó vizeleten, fõleg nyáron, amikor papucsban vagyok. Lényeg a lényeg, még
nem döntöttem el, hogyan szavazok, de
az biztos, hogy elmegyek és ikszelek. Lehet, hogy ez lesz a kerületben az egyetlen népszavazás és nem akarom azt
mondani évek múlva, hogy én kimaradtam. Végre valaki minket is megkérdez…
F.F.

Tisztelt Szerkesztõség!
egnap olyan élményben volt részem,
amit minden kerületi lakossal szeretnék megosztani. Elõször is, azt kell,
hogy mondjam, mindenki sajnálhatja,
aki nem volt ott a Szenes Iván koncerten.
Tényleg nem csak a húszéveseké a világ.
Meglepetésemre pedig, fiatalok is voltak. Rég voltam ilyen kulturált rendezvényen. Szerintem több ezren lehettünk,
mindenkinek volt ülõhelye, aki le akart
ülni és nagyon jól szórakoztunk. Újra fiatalnak éreztem magam, amikor Koós
Jánost és Kovács Katit hallgattam, de elmondhatom, a fiatal énekesek is nagyon
szépen énekeltek. A polgármester úr pedig igazán megható beszédet mondott.
Szenes Ivánt minden idõk legnagyobb
dal írójának tartom. Még hazafelé is táncolni volt kedvem. Gratulálok a szervezõknek és polgármester úrnak, hogy kitalálta. Remélem tényleg hagyomány
lesz belõle és jövõre is újra találkozunk a
Rezsõ téren.
Szabó Dénesné, 68 éves

T

 Práter utca 63. szám elõtt – szelektív hulla- porszívó, villanyborotva, falióra stb.) informádékgyûjtõ szigetnél az ELEKTRO-WASTE ciós berendezések: (pl. számítógép és tartozéNonprofit Közhasznú Kft. teherautóinál.
kai, mobiltelefon stb.) szórakoztató elektronika: (pl. TV, magnó, kamera, fényképezõgép,
„Házhoz megyünk akció”
erõsítõ, elektronikus hangszerek) továbbá
keretében otthonából szállítjuk el (pénteken és barkácsgépek, elektromos játékok stb.
szombaton) az elektronikai hulladékot (min. Az elektronikai hulladék a „kukába kerülve”, a
tömeg 100 kg)! Az akcióra jelentkezni a 373- kommunális hulladékkal együtt kezelve, illetve
0491 számon lehet szepa lomtalanítás során
tember 26-30. között.
õrizetlenül hagyva (s
ezzel lehetõséget adva
Elektronikai hulladéknak
az illetékteleneknek a
minõsül:
rongálásra) veszélyezháztartási nagygépek (pl.
teti a környezetünket és
hûtõ, fagyasztó, mosógép,
az emberi egészséget!
mikrohullámú sütõ, ventiEzért is fontos elkülölátor stb.) háztartási kisgénítve gyûjteni ezt a hulpek (pl. konyhai kisgépek,
ladékfajtát!

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

A tengeri só
Nyikorgó parketta
mai napig az egyik legnépszerûbb padlóburkolat a
parketta. Mutatós, strapabíró,
hosszú az élettartama és szinte
minden lakberendezési stílushoz illik. Elõnyös tulajdonságai
mellett azonban hátrányai is
vannak, mert egy idõ után recsegni kezd, a lapok elmozdulhatnak és megrepedhetnek. A
lerakását követõen folyamatosan szárad, változtatja az alakját
és a méretét, s egy idõ után hézagok jelennek meg. Nemcsak
esztétikai szempontból jelent ez
problémát, hanem a parketta
épségét is veszélyeztetik. Egyegy lap könnyen kijöhet a helyérõl. Rövidtávon jó megoldás a
parketta réseibe hintõport szórni, hosszútávon viszont ez nem
biztos, hogy elég. Sokkal jobb,
ha a parketta ezen részeit lelakkozzuk, vagy szaküzletekben,
barkácsáruházakban kapható, a
parketta színének megfelelõ tömítõanyaggal tömjük be. Ha recseg, és egy-egy lap ki is jön a
helyébõl, az már nagyobb probléma, és nem is tanácsos házilag
javítgatni. Ez ugyanis arra utal,
hogy az aljzat elöregedett, amit
már ki kell cserélni.

A

tenger gyógyító és szépítõ csodáját a sótartalmának, az ásványoknak és az algáknak, moszatoknak köszönheti. Fertõtlenítõ hatása
bõrünkrõl eltünteti az apró
pattanásokat, pörsenéseket. A
tengeri só nem közönséges
nátrium-klorid, azaz kõsó, ha-

A

nem számos egyéb iont
tartalmaz, többek között kalcium-, magnézium- és vasionokat, amelyeknek frissítõ hatásuk
van. Így együttesen javítják a sejtek anyagcseréjét,
növelik az oxigénellátottságukat. Lelassítják az öregedési
folyamatot a bõrben, segítenek kisimítani az apróbb ráncokat. A faggyúképzõdést is

A gyümölcsök királynõje, a körte
inom, édes íze egyedi, õsszel és télen is
könnyen beszerezhetõ. Nyári körte már júniusban érik, a téliek közül több fajta a következõ tavaszig eltartható, így fogyasztási idénye hosszú. Utóérõ,
tehát leszedés után, tárolás közben tovább érik. Csak a téli fajták tárolhatók hosszabb ideig.
Rekeszekben, szalmán úgy,
hogy a gyümölcsök ne érjenek egymáshoz. Ha sokat
eszünk belõle, megelõzhetjük a reumát, az ízületi
gyulladást, a vérszegénységet, a szív- és érrendszeri problémákat, a tuberkulózist, sõt a
végbélrák kialakulásának az esélyét is csökkenti. Cukorbetegek is fogyaszthatják, alacsony kalóriatartalma miatt fogyókúrához is
ajánlják. Leve ideális folyadék gyomorhurut

F

szabályozzák, ezzel a zsíros
bõrûeknek különösen nagy
segítséget nyújtanak. Napon
szárított tengeri sót zacskós
kiszerelésben a drogériákban
vásárolhatunk, ezt fürdésre
használhatjuk. Masszázsolajjal vagy joghurttal elkeverve
kiváló testradírt készíthetünk,
amely eltávolítja az elhalt
hámsejteket, és selymessé varázsolja a bõrünket.

idején, gyomorkímélõ diétákhoz, pozitívan hat
a vese mûködésére, csökkenti a vérnyomást és
a koleszterinszintet. A gyomor-, és vesebajosoknak kicentrifugázott levét ajánlják. A benne
lévõ pektin segíti az emésztést, jó hatással van
a belek mûködésére, tehát méregtelenítéshez,
salaktalanításhoz is ideális, ezért kúraszerû
fogyasztását is ajánlják. Tíz napon keresztül együnk naponta másfél
kilogramm hámozott körtét!
Ha a körte levét fél óráig
fõzzük, fáradtságunk ellenszere lehet, energiaitalként ihatjuk, sõt depresszió ellen is kiváló! A késõn érõ fajták héja nehezen emészthetõ, puffadást okozhat, sõt a héj alatti kõsejtek az arra érzékenyeknek bél- és epegörcsöt is okozhatnak!
A héj egyszerûen lehúzható, ha egy percre forrásban lévõ vízbe, majd egy percre hideg vízbe
tesszük a gyümölcsöt.
Kiss Éva

A paradicsomokat is felkarikázza, meg a krumplit is. Kivajazott tepsibe rakja le a krumplikarikákat, sózza, bor– Ne sokat tétovázzon Szabóné, vegyen hat fej karalábét, most, má- sozza, rárendezi a karalábé-karikákat, majd a paradisodszorra az idényben újra zsengéket válogathat, s messze olcsóbb, csomszeleteket is, és újra megsózza, megborsozza, és
mint ha hússal tervezgetne. Vegyen fél kiló krumplit, fél kiló pararáreszeli a trappista-sajtot, meg a megolvasztott maradicsomot, 10 deka reszelt trappista-sajtot, három evõkadék vajat. Öntse nyakon egy pohárka vízzel, és
nál vajat, sót, borsot, egy kis cukrot, s már neki is látelõmelegített sütõben süsse pirosra.
hat a fõzõcskének, higgye el, megéri. Olcsó is lesz
A tejberizs egyszerû és nagyszerû étel, csak
meg jó is. A kinti világban vagy az egyikkel vagy a
úgy kell megfõzni, hogy ne kozmáljon le, de
másikkal találkozik az ember.
megpuhuljon. Kis lángon vízzel kezdem, s
– No és a hagyományos levest hanyagolja?
amikor félpuha, akkor merítem tejbe. A
– Várja ki a végét szomszédasszony! A tepsis
porcukrot a végén keverem bele, aztán kakaralábé meg a tejberizs összeillõ páros. Meglátkaószórással, vagy baracklekvárral tálalom.
ja, senki nem hiányolja majd a levest. Amikor
Lehet melegen és lehûtve tálalni, ha a hideg vameg végre kap, ünnepnek tekinti.
riációt választja Szabóné, nyomjon egy kis tejSzóval írhatja: Megmossa, meghámozza, felkarikázza a karaszínhabot a tejberizs tetejére, s a kosztosai elollábékat, megsózza, megcukrozza, hogy pikánsan ízes legyen.
vadnak a gyönyörûségtõl.
H.I.

Tepsis karalábé és tejberizs

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK

Az „Aranyember” a Ruttkai Színházban
Gõzerõvel folynak az októberi bemutató próbái és elõkészületei a Kálvária téren. A musical a Ruttkai Színház és a
Magyarock Dalszínház közös produkciójaként a színház
születésnapi ünnepségeinek fénypontja lesz. Az Aranyember filmadaptációját 1962-ben mutatták be. Érdekesség,
hogy a filmbeli Noémi, Pécsi Ildikó, a most bemutatásra kerülõ musical rendezõje lesz.

színház krónikása, Sári Edina, körinterjút készített a
musical alkotóival.
Szalai Zsolt a színház alapító-igazgatója szerint a színdarab üzenete, mely a szeretet szerepét ütközteti a pénz,
a hatalom ellenében, ma is aktuális, sõt idõszerûsége
egész életünket átható szabályozó. A film akkor készült,
amikor Szalai Zsolt született.
Vizeli Csaba szerzõ és Másik Lehel zeneszerzõ megtiszteltetésnek érzi, hogy kettõsük mûve éppen a Ruttkai
Színházban kerül bemutatásra. Különös jutalom számukra, hogy olyan személy a darab rendezõje, aki autentikus
az Aranyember „megjelenítésében.”
Pécsi Ildikó, Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló mûvész szavai szerint, színmûvész–élete indító állomása
volt, amikor Noémit játszotta, és fontos határkõ, hogy
most rendezõként álmodhatja színpadra az Aranyembert.
Jókai Mór klasszikus regényének musical átirata októberben 9-én, 11-én, 12-én, 14-én, és 15-én este hét órai kezdettel kerül bemutatásra
A színház október 6-án nyugdíjasok számára rendez
nyilvános próbát. Jegyeket 1000 forintos áron a színház
jegypénztáránál lehet vásárolni.
A jegypénztár címe: VIII. Kálvária tér 6, pénztári nyitva
tartás 10-15 óráig. Telefon: 215-5020.
H.I.
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Új félév kezdõdik a József Attila Szabadegyetemen
A több évtizedes hagyoletve Tamás Ferenc Irodalmi
mányt folytatva idén is
alkotások párbeszéde címû,
elindul a TIT József Attitavaly nagy sikerrel bemula Szabadegyetem új tantatkozó kurzusa. Ismét lesz
éve a Kossuth Klubban.
Mûvészettörténet is LudAz intézmény 1954-ben
mann Mihály tanár úrral, és
nyitotta meg kapuit Bumeghirdetik A magyar épídapesten, és az elmúlt
tõmûvészet nagy mesterei
több mint fél évszázad
címû kurzust is, melyben
alatt természetesen sok
olyan kiemelkedõ életmûveváltozáson ment kereszket ismertetnek, amelyek
tül, de ami alapjaiban vénagy hatással voltak a követve sosem változott, az a tudományos kezõ generációk építõmûvészeti munkásszínvonal iránti elkötelezettség és a ságára. Réti Mária Kor-képek sorozata
sokszínûség.
egy-egy mûalkotást vizsgálva mutatja be a
mögötte rejlõ történelmi eseményeket,
Szabadegyetem korszerû ismereteket azok szereplõit. Földes Imre és Solymosi
nyújt iskolai végzettségre, foglalko- Tari Emõke elõadásai a zene keletkezésézásra, korra és nemre való tekintet nélkül vel foglalkoznak majd, Bethlenfalvy Géza
bárkinek – a nyugdíjas korosztálynak pe- elõadásain a buddhista meditáció történedig kedvezményes részvételi díjjal kedves- térõl hallhatnak, Galgóczi István pedig az
kednek. A mostani évadban folytatódnak iszlám világba kalauzol minket. Ezek mela már hagyományossá vált és évek óta lett természetesen új sorozatot is indítanak
nagy népszerûségnek örvendõ mûvészet- önismereti, kultúrtörténeti, tánctörténeti,
történeti, zenetörténeti, földrajzi, termé- kerttörténeti témában. Többek között egy
szetismereti és vallástörténeti elõadásaik, improvizációval foglalkozó sorozatot tart
valamint a Palotanegyed történetével, il- majd Kiss György Ádám, aki tizenöt éve
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az elsõ magyar playback társulatot alapította Rögtönzések Színháza néven. Ezek a
sorozatok általában egész évesek (októbertõl májusig), de vannak féléves képzések
is. Az elõadásokat hetente vagy kéthetente
egy alkalommal, azonos napokon és idõpontban, 90 perces idõtartamban tartják.
A tavalyi évben közel 900 hallgató vett
részt a TIT Szabadegyetem elõadásain, és
már lehet jelentkezni az idei képzésekre is.
Részletes programkínálat, a részvételi díjak
és bõvebb információ elérhetõ a www.kossuth-klub.hu honlapján. Beiratkozni pedig
a Kossuth Klubban személyesen szeptember 19-30-ig 13 és 19 óra között lehet.

Ökumenikus istentisztelet lesz szeptember 25.-én, vasárnap délután 4 órától
a Gyulai Pál utca 9. sz. alatt a TEREMTÉS ünnepén.
Igét hirdet Székely János r. katolikus
segédpüspök, jelen lesz továbbá Gáncs
Péter evangélikus püspök, Tarr Zoltán
református zsinati tanácsos, valamint
baptista és metodista egyházi vezetõk és
lelkészek.
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REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Vénasszonyok nyarán

Megtanultam lájkolni
ert a lájkolás elõfeltétele a tökmodern életvitelnek, ezt
a szomszédtól tudom, aki naphosszat ül a képernyõje
elõtt, s ha jön valami eszeveszetten fontos üzenet, odabigygyeszti a nevetõ ábrát a végére, azaz lájkolja s úgy küldi tovább. Namármost, hogy a fészbukomon tudomásomra hozták, hogy a Stanicli nevû kutya bolhapora kifogyott, azonnal
lájkoltam, eleget téve a XXI-ik század modern embere legfontosabb ismérvének, azaz, hogy benne van a dolgokban,
töklaza, töknyitott, sõt tökjó arc, aki úgy búkol fészileg,
hogy a fal adja a
másikat.
Feltettem én is
egy piti hírt, azaz
hogy három éve
törlesztek, de nem
is keveset, és most
éppen a duplája a
tartozásom, mint
eredetileg volt, s piszokul megnyugtatott, hogy tizenheten lájkolták. Tegnap egy óriásplakát
ingerelt lájkolásra,
mert azt kérdezte,
„És mondja, ön kinél frankol?” – „Axa mindenit neki!” írtam fel a fészbukomra, s negyvenen lájkolták.
Mára olyan hírrel fészbukolok, hogy maga alá piszkít, aki
olvassa.
A legmenõbb pedikûrösnél járt egy ismerõsöm, s
aszongya, hogy tökállat! Kis medence, benne húszcentis halak, s a rendelés abból áll, hogy a halak lerágják az egyébként reszelnivalót a fószer, vagy a tanti lábáról. Tökciki, ha
valakinek erre hányingere támad, igazi arc siet megismerni
az emberiség eme legmodernebb önkifejezési eszközét.
Magam inkább elhittem, hogy az akció tökmodern és tökállat, s feltettem a halpedikûrt a fészbukomra egy lájkolási
grafikával fûszerezve.
Másnap harmincan kértek randevút, elvégre egy ilyen
tökjó, halpedikûrözött tökmodern arc sokáig nem heverhet
parlagon.
H.I.
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VICC-MUSTRA
– Tudod, hogyan lehet egy
komplett idiótát 24 órán keresztül bizonytalanságban
tartani?
– Hogyan?
– Majd holnap megmondom!
************
Két óvodás beszélget.
– Én villanyvonatot kértem
a szülinapomra. És te?
– Tampont.
– Az, mi?
– Nem tudom, de lehet ve-

le úszni, mászni, síelni és lovagolni is!
************
Két apróhirdetés:
– Fiatal, jóképû üzletember
vagyok, hat autóm két motorbiciklim, és nyaralóm van
a Karib tengeren. Nem keresek senkit, csak dicsekedni
akartam.
– Cukrászdába eladót keresek. Feltétel: elõrehaladott
cukorbetegség.

Vízszintes: 1. Kosztolányi Dezsõ versébõl idézünk egy szakaszt. Az elsõ rész. 11. Hektóliter, röv. 13. Máshollét igazolása. 14.
Az Ung ukrán neve. 15. Ganxsta …; popsztár. 17. A versidézet
harmadik része. 18. Fél tíz! 19. … Wendisch; Lüneburg városrésze, a németek itt adták meg magukat a II. világháború végén. 20.
Japán matematikus /Kiyoshi, 1915-2008/. 21. Középen torz! 22.
Betegség. 24. A tetejétõl az aljáig tûz martalékává válik. 25. A Paris Saint-Germain brazil labdarúgója. 27. Becézett Emília. 29. Minden nép a sajátját beszéli. 30. Doktorok neve elõtti rövidítés. 31.
Katonai fejfedõ. 33. Község Pécs közelében. 35. Magad. 36. Lyukat
készít a fában. 37. Argentína államelnöke volt /Juan, 1895-1974/.
38. Bíztató szócska. 40. Feleség, kissé tréfás szóval. 41. Angol zeneszerzõ /Edward, 1857-1934/. 42. Fölényes kezdés! 43. Gázol. 45. A
Matild nõi név változata. 47. Turgenyev szülõvárosa. 49. A pákozdi ütközet gyõztes hadvezére /János, 1785-1861/. 50. Szulák Andrea monogramja. 52. Most …, most örülj, hogy szép a nyár /Máté
Péter slágere volt/. 53. Die … Farbe /A kedvelt szín/; dal A szép
molnárlány címû Schubert-dalciklusból. 55. A szélein aranyszínû!
56. Az ábécé eleje. 57. Házasságon innen …; Háy János novelláskötete /két szó/. 58. Olasz hármas. 60. A garázsába hajt. 62. A –ka
kicsinyítõ képzõ párja.
Függõleges: 1. A versidézet második része. 2. Másképpen, latin szóval. 3. Érdes felületû, fényes selyemszövet. 4. Evangelikales
Bildungswerk in Österreich; osztrák bibliaiskola, röv. 5. Olasz
filmszínésznõ /Sandra/. 6. A jód és az uránium vegyjele. 7. Menekül a börtönbõl. 8. Bolond …; Petõfi is, Arany is írt eposzt ilyen
címmel. 9. Csehország egyik sportjele. 10. A versidézet ötödik része. 11. Az ilyen ménnek nincs gondja a kancával. 12. A versidézet
negyedik része. 16. A Matese hegységben eredõ folyó az olaszországi Campaniában. 23. A versidézet hatodik része. 26. A versidézet hetedik, befejezõ része. 28. Savas hatását kifejti. 32. Õsi joruba
város Nigériában. 34. Idõmérõ eszköz. 37. Példány, röv. 39. Az
Alojzia név francia változata. 41. Kibíró. 42. Ide-oda. 44. Tempósan
fut /a ló/. 46. Vályú. 48. Francia szigetecske a Földközi-tengerben.
51. Alumínium-bromid, röv. 54. Az eleje elúszik! 59. Európakupa,
röv. 61. Ábrahámhegy határai!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 10. 07.
08. 23-ai rejtvényünk megfejtése: Elmondjam, vagy elolvasod a holnapi újságban? Nyerteseink: Kálmán Ádámné, Molnár Vince
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

Apróhirdetés
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen, rászorultaknak háznál is. Vécsei Julianna
06-20-230-3547, 06-1-789-2859
Eladó 50+77 nm-es üzlethelyiségek egybenyitva, a Teleki téri piac oldalában kedvezõ áron. Tel:
06-30-565-2581

Auróra utcában, szép házban,
egy felújított garzon, 4,5 mFt-ért
eladó. Tel.: 06-70-419-5383
XIII. kerület, Kassák Lajos utcában, szép házban, 25 nm-es, önkormányzati lakásomat cserélném, hasonló öröklakásra, ráfizetek. Tel.: 06-70-419-5383
Horváth Mihály térnél, 1 szoba
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁ- hall, I. em., utcai, 38 nm-es, 6,7
SZAT, 1086 Teleki tér 8-9.
mFt eladó Tel.: 06-70-419-5383
Fogsorkészítés, javítás, porce- Elcserélném Lujza utcai, 93 nmlán koronák hidak készítése, es, felújított lakásom, 60-70 nmsaját fogtechnikai laboratóriu- es kisebbre. Tel: 06-30-845-8554
munkban.
Elcserélném 34 nm-es, komforTel.: 31-35-604, 30-96-25-029
tos, felújított, vízórás, önkormányzati lakásomat, 40-45 nmFogsorkészítés, javítás. Nyugdí- ig rendezett házban hasonlóra.
jasoknak kedvezmény! Javítás Tel.: 06-20-594-8136
megvárható! József krt. 59-61. Dugulás-elhárítás falbontás nélKapucsengõ: 18. Tel: 06-30-334- kül, víz, gáz, központifûtés-sze1963, 06-1-266-6969
relés. Ázások csõtörések megTeljes körû Közös képviselet és szüntetése.
társasházkezelés, kedvezõ ár és Tel: 402 43 30, 06 20 491 50 89.
megbízható munkavégzés, ERVA
Zrt. Tel.: 343-0914/138.
www. ervainfo.hu
Eladó vagy Bérbeadó
Elcserélem felújított házban lévõ
VIII. ker. Golgota utcában
66 nm-es önkormányzati lakásolévõ 1000 m2 alapterületû
mat 2 szobás hasonlóra, esetleg
közüzemi tartozását is kifizetem,
önálló iroda épület.
minden megoldás érdekel.
T: 06/20/9292794
Tel: 210-6330
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