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Mûvészek összefogása
Józsefvárosért

ÖNKORMÁNYZAT

Józsefvárosi gyerekek a Lovas Világkupán
Kétszáz józsefvárosi kisiskolás látogathatott el a Lovas Világkupára december 2-án. A rendezvényre Balog Zoltán
társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár hívta meg a kicsiket. A belépõjegyeket a Papp László Budapest
Sportaréna bejáratánál adta át Kocsis
Máténak.

Balog Zoltán elmondása
szerint a jegyeket a rendezvény szervezõi, a Lázár
testvérek bocsátották az államtitkárság rendelkezésére azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetû gyermekek juthassanak be az eseményre. Mint
mondta, Józsefváros polgármesterével
összefogva, a kerület iskolásai
kapták meg a jegyeket, akik
egyébként nem részesülhetnének egy lovasverseny élményében. A kerület polgármestere
nagy dolognak nevezte, hogy a
kerületi gyerekek „testközelbõl
végignézhetik a világraszóló
produkciókat”. Kocsis Máté elmondta, ez olyan rendezvény,

amelyre a gyerekek nagyon nehezen, vagy
egyáltalán nem tudnának eljutni. A polgármester köszönetet mondott az államtitkárnak és a szervezõknek a négy általános iskola gyermekeinek nyújtott maradandó élményért. A Lovas Világkupa péntektõl vasárnapig tartott a Papp László Budapest
Sportarénában, a rendezvényen díjugrató és
fogathajtó versenyszámok, valamint showmûsorok is voltak.

Együttmûködési megállapodás
a LÉLEK-Program sikeréért
Az október 6-án elfogadott LÉLEKProgram sikeres végrehajtása érdekében az Önkormányzat együttmûködési megállapodást kötött a Baptista
Szeretetszolgálattal és az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországgal.
megállapodás célja a Program kapcsán, a lehetõ legszélesebb mértékû,
és lehetõ legtöbb témakört felölelõ szoros
szakmai együttmûködés kialakítása.
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Ezek a non-profit szervezetek a jelenlegi
együttmûködés során a LÉLEK-Pont
szakmai módszertanának és mûködési
technikáinak kidolgozásában, a program
megvalósításában dolgozók szakmai felkészítésében támogatják az Önkormányzat erõfeszítéseit. A Szeretetszolgálat és
az Üdvhadsereg továbbá együttmûködik
majd a program komplex foglalkoztatási
és lakhatási alprogramját végrehajtó Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat-

tal, mind folyamatos szakmai tanácsadás, mind a megvalósítás terén, így a
foglalkoztatási rehabilitációt igénylõ hajléktalan személyek elhelyezésében is.

SZOLIDARITÁSI AKCIÓ
A Józsefvárosi Önkormányzat Lakhatási, Életviteli, Lelki segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi (LÉLEK) Programja keretében Szolidaritási Akciót hirdetett. Arra kérjük a
magánszemélyeket, a kerületben mûködõ vállalkozókat, cégeket, civil és egyházi szervezeteket, hogy önkéntes tevékenységgel, adománnyal segítsék a Józsefvárosban hajléktalanná vált,
és sorsuk jobbá tételéért tenni akaró fedél nélkül élõket.

A pénzbeli adományt az önkormányzat 14100309-102394901000006 számú költségvetési számlájára lehet befizetni átutalással, vagy csekken, melyet a Polgármesteri Hivatal házipénztárából (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. 202.) tudunk adni, illetve a Hivatal adományfelelõsénél is beszerezhetõ (Erdélyi Rita, I. em. 116.). A pénzadomány összege a társasági adóalapból
levonható.

Az akció keretében a dolgozó hajléktalanok szolgálati szálláMind a csekkes, mind az átutalásos fizetés esetén a közlesának berendezése, otthonossá tétele érdekében bútorok, lamény rovatba fel kell tüntetni: „LÉLEK”
kás-felszerelési eszközök, háztartási gépek, lakástextilek, valamint a mindennapi életvitelhez szükséges tisztító- és tisztálkoKérjük az Ön együttmûködését is!
dó szerek, ruhák, tartós élelmiszerek felajánlására számítunk.
Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik szívesen részt venné- Fogjunk össze azokért az emberekért, akik a józsefvárosi könek a Programba bevont komfort nélküli önkormányzati laká- zösség legelesettebb tagjai!
sok felújításában.
Szívesen vesszük a Program készpénzadománnyal történõ táAdomány vonal: 06 20 332 63 44
mogatását is.
email-cím: adomany@jozsefvaros.hu
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Segélykoncert neves zenészekkel
Mûvészek összefogása a hajléktalanokért
A kerületi önkormányzat felhívására számos Józsefvároshoz
kötõdõ mûvész válaszolt, hogy közös koncerttel segítsen adományokat gyûjteni a józsefvárosi hajléktalanok számára. A december 1-én megrendezett nagyszabású eseményen többszázan
vettek részt, hogy a jótékonysági koncert belépõjegyének öszszegével õk is támogassák a kerületi nehézsorsú embereket.
Corvin Filmpalotában megrendezett segélykoncertre már délután
hat órától gyülekezett a vendégsereg, hogy részvételükkel, közremûködésükkel segítsék a legelesettebbek ügyét.
Józsefváros sokat tesz azért, hogy idén lehetõleg senkinek se kelljen az utcán átvészelni a telet. Az Önkormányzat az októberben elindított LÉLEK program kereté-
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ben hirdetett szolidaritási akciót, annak
érdekében, hogy a kényszerûségbõl utcán
élõk is biztonságos, meleg és emberi méltósághoz illõ szálláshoz juthassanak, és
hogy újraépítsék életüket.
A több mint háromórás koncert KathyHorváth Lajos és ifj. Kathy-Horváth Lajos

virtuóz hegedûkoncertjével kezdõdött. A komolyzenei tételek után a Repülõ Kezek, Orosz Zoltán
és Horváth Kornél duója
szórakoztatta az összegyûlteket. Zenéjük nehezen sorolható bármely
mûfaji kategóriába, ötvözik a klasszikus, a
jazz, és a folk zene
elemeit, igazi 21.
századi zenei kavalkáddal varázsolták
el a közönséget.
Õket követte a Latin
Duó fergeteges koncertje. Tátrai Tibor
és Szûcs Antal Gábor kettõse valódi
mediterrán hangulatot hozott a ködös
téli estébe. A két kiváló gitáros immár
11 éve muzsikál
együtt klubokban,
fesztiválokon, és saját szerzeményû latin dallamokra épülõ improvizációikkal kivívták a közönség
évtizedes szeretetét. Az örömzenélés után
rövid szünet következett, de még elõtte
Balogh József a Futureal képviseletében
átadta az 1 millió forintos felajánlásukat a
Józsefvárosi Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ vezetõjének, Váradi Gizellának.
A szünetet követõen, a Prima Primissima-díjas Pál
István „Szalonna”
és bandája tolmácsolásában hallhattunk népzenei feldolgozásokat. Mûsorukban közremûködtek az Állami
Népi Együttes táncosai, Maksa Henrietta és Kökény Richárd is. Szalonna
korunk egyik legkiemelkedõbb népze-

nésze, prímása, koncertjein egy évtizede
csendülnek fel a Kárpát-medence leggyönyörûbb népzenéi. A segélykoncert csúcspontja a sokszorosan díjnyertes fúziós zenét játszó Ferenczi György és a Rackajam
fellépése volt. Õk az ország legvidámabb
zenekarának vallják magukat, akusztikus

hangszereken adják elõ a blues klasszikusokat és saját hangszerelésû dalaikat. Sõt
számos esetben magyar költõk verseit választják dalszövegül, hogy ezzel is népszerûsítsék a költõk versbe szedett gondolatait, és a magyar irodalmat.
A segélykoncert belépõjegyeibõl befolyt
összegbõl és az adományokból a kerületben hajléktalanná váltak részére használati tárgyakat, eszközöket vásárol az önkormányzat, illetve a számukra biztosított önkormányzati bérlakások felújítására fordítják.
Sz.V.
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Kigyúltak a karácsony fényei
A karácsonyi várakozás idejére ünnepi díszbe öltözött kerületünk. Idén is ünnepség
keretében gyújtották meg az adventi koszorú elsõ gyertyáját és kapcsolták fel Józsefváros ünnepi fényeit.
dvent elsõ vasárnapján
több tucatnyian gyûltek össze a Harminckettesek terén, hogy közösen
kezdjék a karácsonyi idõszakot, és együtt köszöntsék az Úr
eljövetelére való várakozás el-
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sõ napját. A téren vidám hangulatban telt az este, gyerekek
szaladoztak, sült gesztenye és
forralt bor illata szállt a levegõben. Az önkormányzat által
szervezett ünnepségen Faragó
Laura és a Vajda Péter Ének-

zenei Általános és Sportiskola
énekkarosai csodás karácsonyi
dalokat énekeltek. A mûsort
követõen a díszkivilágítást és
az elsõ adventi gyertyát Kocsis
Máté az énekkar egyik szólista
kisfiújával közösen kapcsolta
fel, majd Sántha Péterné alpolgármesterrel együtt minden
gyermeknek mikuláscsomagot
adott át. Idén az idõjárás is kegyes volt, így a hideg, de tiszta
téli estén sokan órákig maradtak, hogy élvezzék az ünnep fényeit.
A kerület vezetése a gyertyagyújtás mellett egyéb rendezvényekkel is készül a karácsonyt megelõzõ idõszakra.
Adventi koszorút állítanak a
Kálvária téren, a Rezsõ téren és
a Blaha Lujza téri Europeum
bevásárlóközpontban is, sõt a

Felhívás – kitüntetési javaslatok
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete évente kitüntetésben részesíti a kiemelkedõ érdemeket szerzett
személyeket, szakmai közösségeket.

A „Díszpolgári Cím”
elnevezésû helyi kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki kiemelkedõ munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismertséget szerzett, és
ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult
Józsefváros fejlõdéséhez, jó hírnevének
öregbítéséhez. A kitüntetendõ személyekre várjuk a kerületi lakosok javaslatait. A kitüntetési javaslatokat írásban 2011.
december 15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III.
emelet 301-es szoba).

gyar és külföldi magánszemély részére
adományozható. A kitüntetendõ személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra
várjuk a kerületi lakosok, társadalmi
szervezetek javaslatait. A kitüntetési javaslatokat írásban 2011. december 15-ig
a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es
szoba).

A „Józsefvárosért”

kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervek részére adományozható. A kitüntetendõ személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várjuk a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait. A
kitüntetési javaslatokat írásban 2011. de„Józsefvárosi
cember 15-ig a Polgármesternek címezve,
Becsületkereszt”
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálkitüntetés a Józsefváros érdekében ki- tatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni
emelkedõ tevékenységet végzõ, egész (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III. emeéletmûve alapján elismerésre méltó ma- let 301-es szoba).
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körúti fákra fényfüzért aggatnak, és több helyen az úttest fölé is ünnepi égõsort feszítenek.
Ezen kívül a Lõrinc pap téren
újra lesz betlehem, amelyet a
Jézus Szíve templommal szemben, december 18-án állítanak
fel, a kerület karácsonyfája pedig a hagyományokhoz híven,
a Horváth Mihály téren áll
majd. Több helyen lesz karácsonyi vásár is, sõt idén elõször
a Mátyás téren és a Tavaszmezõ utcában is rendeznek ünnepi forgatagot.
Sz.V.

„Jó Sport”
kitüntetés a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedõ munkát végzett
természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek részére adományozható különösen:
a.) a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató tevékenységet,
b.) az ifjúsági testedzés és diáksport
eredményes szervezéséért,
c.) kiemelkedõ sportteljesítmény vagy
egész életmû elismeréseként,
d.) nemzetközi eredményesség és az
azt segítõ tevékenység elismeréseként,
e.) a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi
támogatásáért,
f.) a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedõ teljesítmény elismeréseként.
A kitüntetendõ személyekre, szervezetekre várjuk a kerületi sportegyesületek és
sportszövetségek, a kerületben mûködõ oktatási intézmények, kerületi diáksport szervezetek vezetõi, valamint 20 fõ józsefvárosi
választópolgár együttes javaslatát. A kitüntetési javaslatokat írásban 2011. december
15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület,
Baross utca 63-67. III. emelet 301-es szoba).
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Felújítják az Erkel Színházat
Egy friss kormánydöntésnek köszönhetõen hamarosan
megkezdõdik a II. János Pál pápa téren álló Erkel Színház
felújítása, így az 2013-tól újra látogatható lesz. A munkálatokra összesen 1,7 milliárd forintot biztosítanak, melyet
az idei Operabál bevétele tovább növelhet.
tervek szerint a munkálatoknak köszönhetõen
a színház operajátszásra ismét alkalmas hellyé válik,
és az épületet a legmodernebb
technikákkal szerelik majd fel.
Az idén századik születésnapját ünneplõ, 2007 óta lezárt épület jelenleg az Operaház próbaszínpadaként mûködik, de közönség számára egyelõre leromlott állapota miatt nem látogatható. Azonban fontos,
hogy az intézmény újjáéledjen,
hiszen kiváló akusztikájának és
2400 fõt befogadó méretének
köszönhetõen az ország egyik
legkiválóbb operaházává tehe-
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tõ; a színház fénykorában minden jelentõs operaénekes fellépett itt, Mario del Monacótól,
Domingón át Pavarottiig. A
Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, Ókovács Szilveszter a Magyar Hírlapnak elmondta: „Erre a hagyományra
szeretnénk építeni, és arra,
hogy a népszerû darabok úgy a
vidéki, mint a budapesti nagyközönség számára ismét elérhetõk legyenek”.
Az egykoron Népopera néven mûködõ épületet 1911-ben
kezdték építeni, és mindössze 9
hónap alatt be is fejezték a
munkát. A mai nevét 1953-ban,

formáját pedig a hatvanas évek
elején kapta. A teátrum nyitásának századik évfordulójára
decemberben születésnapi ünnepséget is szervez az Operaház, ahol várhatóan bejelentik
az újranyitás idõpontját is.

Tudományos konferencia a kerületben
kerületi Wekerle Sándor
Üzleti Fõiskola
konferenciáján
tartott elõadást
Matolcsy György
„Siker a Kárpátmedencében”
címmel. Az intézmény hagyományt teremtett
azzal, hogy évrõl
évre, immár 4.
alkalommal rendeznek tudományos konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az eseményen a kerület vezetését Egry Attila gazdasági ügyekért felelõs alpolgármestere képviselte.
A Wekerle Sándor egykori magyar miniszterelnök nevét viselõ felsõoktatási intézmény megalapításánál alapvetõ cél volt, hogy neves
gazdasági szakemberek elõadásaiból is meríthessenek a fõiskola hallgatói, elsõ kézbõl kapjanak információt a gazdaságpolitikáról, a gazdaság jelenlegi helyzetérõl. Az idei elõadó Matolcsy György volt, aki
hazánk gazdaságáról tartott elõadást. Elmondta, hogy a magyar gazdaság felemelkedését az ipar fellendítésétõl várják, de emellett az
egyik legfontosabb, hogy újabb és újabb munkahelyeket teremtsen a
kormány, így minden lépésükkel ezért dolgoznak. Hangsúlyozta azt
is, hogy Magyarországon ahhoz, hogy javuljon a helyzet, az államadósságot kell csökkenteni. A nemzetgazdasági miniszter elmondta,
az ipar felemelését több országos program egyesítésének segítségével
tervezik.

A

Emellett a 2012. februárjában
megrendezendõ Operabált is a
színház ügyének szentelik, remélve, hogy a bevételbõl sikerül a kormány által biztosított
forrást minimum 2 milliárd forintra növelni.
szv

Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola

J

ózsefvárost méltán nevezhetjük Budapest egyetemvárosának. A kerületben mûködõ több mint
egy tucat felsõoktatási intézmény egyike a Wekerle
Sándor Üzleti Fõiskola, amely a több mint húszéves
képzési múlttal rendelkezõ ATALANTA oktatási
cégcsoport legújabb tagja. Az intézményt úgy hozták létre, hogy kifejezetten a hallgatók igényeit vették figyelembe. Amikor elindult a képzés, célul tûzték ki, hogy a kor követelményeinek megfelelõ közgazdászokat képezzenek, akik több nyelven beszélnek, jó elméleti alapokkal rendelkeznek, ismerik a
nemzetközi gazdaságot és a közszférát is. A fõiskola vezetésének célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, az Európai Unióhoz történõ
csatlakozás elõnyeinek kiaknázása és a globális követelményeknek történõ megfelelés.
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Új sürgõsségi központ épül a kerületben
A Semmelweis Egyetem józsefvárosi telephelyét 8,1 milliárd forintból bõvítik
ki az Új Széchenyi terv keretében. A projektnek köszönhetõen kialakítják Budapest új sürgõsségi ellátóközpontját is, ahol már 2013 elsõ félévében megkezdõdhet a gyógyítás. A Semmelweis Egyetem új központi laboratóriuma és egy
képalkotó radiológai központ is az új épületszárnyban kap majd helyet.
beruházást bemutató sajtótájékoztatón Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter elmondta, hogy az
egyetem már régóta dédelgetett álma valósulhat meg most, mely egyben az Új Széchenyi-terv egyik legkiemelkedõbb egészségügyi projektje is. A tárca kiegészítette az
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eredeti fejlesztési programot, ennek köszönhetõen valósulhat meg Budapest három tervezett sürgõsségi ellátási centrumából az egyik - fogalmazott a miniszter. A
Semmelweis Egyetem új központi laboratóriuma és egy képalkotó radiológiai központ
is az új épületszárnyban kap majd helyet. A
8.1 milliárd forintos
fejlesztés az egyetem
intenzív osztályának
ellátására is megoldást jelent, és ennek
köszönhetõen újra felélénkülhet a klinika,
hiszen lehetõvé válik
az
együttmûködés
más klinikákon dolgozó kollégákkal. A tervek szerint 2013 elsõ
félévében gyógyíthatnak majd az intézményben – ismertette
Réthelyi Miklós.

Továbbra is iskolabusz
szállítja a gyerekeket
z önkormányzat képviselõ-testülete már 2008-ban határozott arról, hogy iskolabusz szállítsa a diákokat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába a Százados út környékérõl. Fontos volt a diákok szállításának megoldása, hiszen
a nehézkes tömegközlekedés miatt a szülõk más kerületek iskoláit részesítették
elõnyben a kerületi Vajdával szemben. Az iskolabusz
évrõl évre egyre sikeresebb lett, mára
50 gyermek használja naponta, és
ennek is köszönhetõen az intézmény tanulói létszáma növekszik.
Mindezeket figyelembe véve a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy önként vállalt feladatként 2012 év
végéig továbbra is
biztosítja az iskolabusz mûködését.
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Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy az elmúlt
években nagyon nehéz volt intézményének pályázati forrást találni, mert az a Budapestet is magában foglaló központi régióban mûködik. A rektor ismertette a beruházás részleteit: az egyetem külsõ klinikai
telepén épül fel az új betegellátó egység,
mely szervesen illeszkedik a külsõ klinikai
tömb épületeihez, a Radiológiai és
Onkoterápiás, valamint a II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinikákkal egy teret alkotva. A többi klinikai épülettel átjáró
rendszer köti majd össze a központosítandó funkciók biztonságos, gyors és az idõjárástól független elérése érdekében.

Pályázati felhívás
A Képviselõ-testület 401/2010.(X.20.) számú döntésének
megfelelõen az Önkormányzat olyan VIII. kerületi civil
szervezetek jelentkezését várja a Társasházi Pályázatokat
Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyének 2012. évi betöltésére, amelyek küldöttei a munkacsoport szakmai tevékenységében vesznek részt.
Az önkormányzat döntése szerint a munkacsoport 7 tagú,
bíráló bizottságként mûködik, elõkészíti a szakmai véleményt és javaslatot a társasházi felújítási támogatás összegére, ezzel elõkészítve a döntést a beérkezett társasházi pályázatokról.
A tagság egy évre szól, díjazással nem jár, minden évben új
pályázat kerül kiírásra. A civil szervezet által delegált nem
lehet társasházi közös képviselõ, intézõ bizottság tagja.
A 2012. évi részvételre a jelentkezéseket 2012. január 18-ig
kérjük eljuttatni postán vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály részére (1082 Budapest,
Baross u. 65-67. III. em. 323. szoba) Dr. Kocsis Máté polgármester nevére.
A pályázatok elbírálási határideje: 2012. februári képviselõ-testületi ülés.
Bõvebb felvilágosítás: Dengel Zoltánné, telefon: 459-2503
Dr. Kocsis Máté
polgármester

PÁLYÁZAT

KÖZTÉR
Halványuló és élénkülõ hagyományok

Budapest „skanzenje” a Tisztviselõtelep
Hogyan éltek, dolgoztak, teremtettek otthont, városrészt, érdekvédelmet azok
az emberek, akik 125 éve városrészt építettek maguknak Józsefvárosban – errõl szól a Tisztviselõtelep. Több mint egy évszázadon át afféle rezervátumként újította meg magát ez a különös kertváros, amelyben látványosan érvényesült az „Összefogva könnyebben megy!” életelv – mondják a Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület vezetõi, és a telep összetartó erõit kutatva így
összegezett egykor Pilinyi Péter, kerületi múltkutató is.

1886-idején
„Megegyeztek, hogy egy parcellázott telken csak két építmény létesíthetõ, s a tulajdonos ott is kell
lakjon és két emeletesnél magasabb ház nem építhetõ – ez volt
akkor az egyezményes fék, hogy
a Tisztviselõtelep ne lehessen telek és lakásüzérkedések terepe.
Zöldnövény, virág, és nem csak
homlokzat, de teljes épületcsinosítás, a gondosan tervezett széles,
nagyforgalmú, és szûkebb, intim
hangulatú utcácskák között,
összefogás, az érdekek összehangolása – ezek voltak az alapértékek összegeznek Czuppon Zsolt,
és dr. Schmidtné Lengyel Csilla, a Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület alelnökei, amikor a 125 éves múltról, és a tiszteletére rendezett ünnepségekrõl kérdezem õket. A hagyományok továbbélése,
hogy a tavaszi Rózsabál és az õszi Erzsébet-napi mulatság közé tervezték az itt élõ
közösség társas eseményeit

A polgárság fészke
Az, hogy egy napjainkban szervezett séta a
Tisztviselõtelepen „skanzen” élményt
nyújthat, generációk erõfeszítéseinek tükre.
Az állampárt idõszakában kimondva is, a
magát újjászervezni szándékozó polgárság
„fészke” volt a Tisztviselõtelep, hanyagolása, pusztulni – hagyása a „stratégia”
része volt. Ezer lelemény és újra az
összefogás mûködött, hogy a rendszerváltás idejére még állt és élt a telep,
közben a generációváltás, és a lakosság
elöregedése is tényezõvé vált. „Házépítõ tisztviselõk egyesülete” névvel
indították az alapítók az építkezést, az
Orczy-út 30 alatt tartja számon az emlékezet az elsõ felépült házat, emléktáblát is avattak a falán. Ez a Kaiservilla jelképezte akkor is most is, a kertes családi ház lakóeszményét és az itt
lakók életérzését.

Bálok közé szervezett
társas-élet
A mai Kalocsa étterem valaha favázas
„szín” volt, ez volt az egykori egyesületi
székhely, aztán kaszinó lett belõle, s hogy ez
milyen szerepet töltött be a formálódó polgárság társas életében, a máig ott zajló Rózsabálok hangulatán is mérhetõ. A bál nemcsak a rózsanyílásnak, de a telep száz és
ezer rózsával borított portáljának a köszöntése is volt. Ezt újra csak Pilinyi Péter múltkutató emlékezéseiben olvashatjuk.
Józsefváros civil kurázsijának gyakorlóterepe, a formálódó polgárság életerejének, céljainak mûködési kerete,
ez mára a Tisztviselõtelepi Önkormányzat Egyesület tevékenységi lényege. Sok dologban nehezebb, több
dologban könnyebb az egyesület
élete, mint az elõdöké. A régieknek
önálló telepi rendfenntartó szervezete volt, mára ez, a kerületi rendõrkapitánysággal kialakult kapcsolat
révén fölösleges. Ugyanígy olajozottabb az érdekképviselet a kerületi önkormányzatnál, hiszen Ferencz Orsolya és Vörös Tamás képviselõk „testközelbõl” ismerik a
tisztviselõtelepiek életét és látásmódját, s a kerület polgármesterét
se kell gyõzködni a telep értékeinek megóvása érdekében.

A hely szelleme
Az Üllõi út – Orczy út - Vajda Péter utca és
Könyves Kálmán körút határolta Józsefvárosban, a Tisztviselõtelepen négyezer ötszáz ember él. Önálló honlappal, programsorozattal köszöntötték a 125 - éves múltat,
a valaha és napjainkban itt élõ és alkotó mûvészek alkotásaiból rendeztek képzõmûvészeti kiállítást. Az egyesület székházában
rendezték a teleprõl szóló helytörténeti kiállítást. Több mint száz egyesületi tag „élteti a
lángot”, a fennmaradást értelmes és mozgósító programokkal akarják megtölteni, s ha
arra gondolunk, hogy sokéves munkájuk
révén a Tisztviselõtelep „mûemléki védettséget” kapott, látható, hogy az „egymásnak
vetett hátak” világa, a közös erõfeszítés eredõje, a józsefvárosi Tisztviselõtelep, sokáig
lehet, maradhat a kerület ékessége.
H.I.

Adventi készülõdés
az Europeumban

J

ózsefvárosi Önkormányzata november 25-én nagyméretû adventi koszorúval ajándékozta meg az Europeum
bevásárlóközpontot. A központot üzemeltetõ ABLON
Group elmondása szerint az önkormányzat által ajándékozott adventi koszorú nem csak az ünnepi készülõdést, a
karácsonyi várakozást, hanem a két intézmény között kialakult jó kapcsolatot és a további együttmûködést is
szimbolizálja.
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Pedagógusok a középpontban
Idén is megrendezték a Józsefvárosi Közoktatási Napokat, amely a kerületi pedagógusokat, munkájuk sokszínûségét és az oktatás-nevelés aktuális
kihívásait helyezi középpontba. A kétnapos rendezvény az Apáczai Kiadó
Dísztermében szervezett konferenciával indult, majd másnap a kerület iskoláiban érdekes, izgalmas gyakorlati és elméleti bemutató tanórákkal
folytatódott.

ántha Péterné alpolgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta,
hogy a hagyományossá vált közoktatási napok mindig az aktuális kihívásokhoz kapcsolódnak. Hasznos útmutató
lehet a tanároknak, hogy egymás érdekes
és értékes bemutatóóráit is megtekinthetik. Zentai Oszkár a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke köszönetét fejezte ki a tanároknak, azért, hogy Józsefváros iskoláinak színvonala évrõl-évre javul, külön
megköszönte, az iskolai erõszak visszaszorítása érdekében végzett munkájukat.
A konferencián Gárdos Júlia gyermekpszichiáter a viselkedésben megjelenõ

S

pszichiátriai zavarokról és az egyre jellemzõbb mentális panaszokról tartott
elõadást. A gyerekek egyre nehezebben
alkalmazkodnak, amit a környezeti pszichológiai tényezõk, a családon belüli és
kívüli események egyaránt befolyásolnak. Sok esetben értelmi nehézségek, intellektuális hiány, beszéd- és kommunikációs készség hiánya nehezíti a tanulást.
A pszichológus kitért az egyes gyermekeknél megjelenõ rideg, érzéketlen magatartás megjelenésére, melyet a génállomány befolyásol, de a környezet jelentõsebb hatással van ennek kialakulására.
Ezeknek a gyerekeknek célzott program-

ra van szükségük, hogy együtt tudjanak
érezni társaikkal. Az elõadó felhívta a figyelmet a fiatalokat körülvevõ veszélyekre, mint a stressz, szorongás, internetfüggõség, plázázás, alkoholfogyasztás, fiatalkori kriminalitás, és a drogok, amelyek az
utóbbi idõben szintetikus drogok formájában jelennek meg, és a fiatalok sokszor
nem is tudják ezek hatását.
Benedek András egyetemi tanár a XX.
század nevelési módszereirõl értekezett,
amelyet véleménye szerint még Eötvös
József alapvetõen meghatározott. Elmondta, hogy megváltoztak a hagyományos és családi közösségek, de a pedagógia a mai napig tradíciókat, értékeket képes átadni.
Az elõadó szerint a magyar oktatási
rendszerben baj van, azonban, mint
hangsúlyozta az oktatás, nevelés problémáit nem a technikai környezet oldja
meg. Az okok feltárására lenne szükség
és az iskola – erkölcs – tudás hármasságára.
A konferencia zárásaként Szabóné Fónagy Erzsébet, a Humánszolgáltatási
Ügyosztály vezetõje megköszönte a jelenlévõ pedagógusok munkáját.
November 23-án a gyakorlati bemutatóóráké volt a fõszerep. A kerületi óvodák és iskolák érdekesebbnél érdekesebb
programokkal csábították intézményeikbe a pedagógusokat.
Megismerkedhettek a népi játékok szerepével a mozgásfejlesztésben, tehetségfejlesztõ eszközök alkalmazásával, agykontrollal, a fizikai mérések szerepével,
vagy éppen a világban járó magyar népzenészekkel. Esett szó a dizájner drogokról, és kerekasztal beszélgetés folyt a
gyerekek „médiafogyasztásának” változásairól.
nyz

Rátz Tanár Úr Életmûdíj átadó
Tizenegyedik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életmûdíjat. „Hogy ne csak a világhírû tudósok, hanem tanáraik nevét
is ismerjük…” – így szól a Rátz Tanár Úr Életmûdíj mottója.
Mikor világhírû, magyar származású tudósainkkal büszkélkedünk, kevés szó esik tanáraikról. Rátz tanár úr a legendás
Fasori Evangélikus Gimnázium tanára volt és többek között
Neumann Jánost, Wigner Jenõt és Szilárd Leót is tanította.
magyar közoktatásban kiemelkedõ, természettudományos tárgyakat oktató pedagógusokat tizenegy éve támogatja az Ericcson, a
Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. A három nagyvállalat
által létrehozott Alapítvány a
Magyar Természettudományos Oktatásért 2001 óta ítéli
oda a személyenként 1,2 millió
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forintos Rátz Tanár Úr Életmûdíjat évente két-két matematika, fizika, kémia és 2005 óta
két biológiaszakos tanárnak,
akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerûsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. A vállalatok ezzel
a díjjal járulnak hozzá a magyarországi természettudományos oktatásban végzett tanári

munka rangjának, erkölcsi és
anyagi megbecsülésének növeléséhez. Az idei életmûdíjakat
november 22-én adták át ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében.

Idén a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
két oktatója részesült Rácz Tanár Úr Életmûdíjban: Laczkó
László matematika tanár és
Dr. Müllner Erzsébet biológia
tanár.

KÖZTÉR

Szép tereink, mi lesz veletek?
Ismét ülésezett a Józsefvárosi Helytörténeti Kollégium az önkormányzat tanácstermében. Kerekes Pál rövid beszámolója után kötetlen beszélgetés alakult ki, a résztvevõk aktuális témákat
hoztak szóba. Az új utcaelnevezések
kapcsán többen is kifejtették: egyetértenek azzal természetesen, hogy az elmúlt évtizedek nagyjainak életmûvét a
kerület köztereinek átkeresztelésével is
megjelenítjük, de ugyanilyen fontos
lenne, Józsefváros hagyományos mesterségeinek megörökítése is.

figyelmeztetett. Javasolta, hogy ez a különleges hangulatú, sokfunkciójú, történelmi helyszín múltja kerüljön feldolgozásra.
Pruzsinszky József emlékeztetett arra,
hogy közeleg a Tisztviselõtelep megalapításának 125. éves évfordulója. Ugyancsak
elhangzott egy másik kerek szám is: Gavlik
István a Százados úti Mûvésztelep százéves jubileumára figyelmeztetett.
Székelyné Körösi Ilona mûvészettörténész a Szentkirályi utcai hajdani Karacs

Róbert Péter történész docens felvetette: mint érettségi elnök többször
tapasztalta, hogy úgynevezett Btételként a diákok helytörténeti kérdéseket kapnak. Véleménye szerint
fontos lenne, hogy a kerület középiskoláiban rendszerszerûen, szervezetten kerüljön kidolgozásra az a kötelezettség, hogy az itt tanuló középiskolások helytörténeti felkészítést és
vizsgalehetõséget kapjanak.
M. Kiss Sándor egyetemi oktató,
a Teleki tér értékeinek megõrzésére

Tisztelt kerületi lakosok!
Ruttkai Éva Színház örömmel tájékoztatja Önöket, hogy támogatóink
jóvoltából, karácsonyi ajándékként, decemberben a Szomorú szerdák, szerelmes
szombatok, Özvegyek klánja, Meddig vagyok? Szivárványhíd, A titkok ajtaja - elõadásainkra, a belépõket a készlet erejéig
1000 Ft. egységáron értékesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezményes
jegyek, kizárólag csak színházunk jegy-
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ház falán lévõ Katona József emléktábla elhanyagolt állapotára hívta fel a figyelmet.
Mint a kecskeméti Katona József emlékház
munkatársa, úgy találta, hogy már azért is
fontos ez, mert nagyon kevés emlék maradt a Bánk bán írójáról, azt a néhány helyszínt pedig, ahol élt, ezért is különös gonddal kellene kezelni.
A tanácskozás végén M. Kiss Sándor
történész professzor jelentõs bejelentést
tett: szerinte itt az ideje, hogy kutatások
tárják fel: igaz-e az a megrendítõ híresztelés, hogy az 1956-os forradalom után a Kádár rezsim a kerületet, a józsefvárosiakat
kollektív büntetésben akarta részesíteni a
szabadságharcban való kiemelkedõ
részvételéért. Véleménye szerint át
kellene tekinteni az irattárakat, vezetõ testületek jegyzõkönyveit, hogy
valóban létezett-e az ördögi terv: a régi lakosokat egyszerûen kicserélni, a
kerületet betelepíteni olyan vidékiekkel, akik nem kapcsolódnak a helyi
hagyományokhoz, ezért szellemi és
társadalmi értelemben jobban befolyásolhatók. Számukra épültek a lakótelepi tornyok a Práter utcában,
Szigonyban. Akik pedig maradnak,
éljenek csak az öreg penészes házakban, reménytelenségben.

pénztárában – VIII. Kálvária tér 6. –
vásárolhatók, naponta 10 óra és 16
óra között. Bejárat a mûvészbejárón
keresztül (VIII. Kálvária utca 1. sz.
alatt) A következõ lapszámban
nem mindennapi karácsonyi meglepetéssel jelentkezünk! Elõadásainkról részletesen a www.ruttkaievaszinhaz.hu oldalon tájékozódhatnak! Szeretettel váruk Önöket!
Szép ünnepeket és ünnepes hétköznapokat kívánunk!

Józsefvárosi Közoktatási Napok a Grundsuliban is
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola tanárai és diákjai is kivették részüket a november 22-23-án
megtartott Józsefvárosi Közoktatási Napok szervezésébõl. A
Grundsuli táncosai ünnepélyes megnyitóval köszöntötték az intézménybe látogató pedagógusokat, akik ezután egyéni bánásmódot
bemutató órákon vehettek részt alsó és felsõ tagozaton egyaránt. A
programot különbözõ elõadások tették színesebbé. Ilyenek voltak a
kézmûves foglalkozások - amiken termésekbõl, teás tasakokból, fonalból, merített papírból készítettek díszeket az érdeklõdõ tanárok-,
illetve az agykontroll bemutató is, ahol az agykontroll pedagógiai
módszerként történõ alkalmazásáról szóló elõadást tekinthettek meg
az érdeklõdõk. A képen a Grundsuli táncosai láthatók. A rendezvény további képeit az iskola webalbumában nézhetik meg:
https://picasaweb.google.com/110318602969945048705.
Nagy Zoltán
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KULTÚRA
A Madách Musical Tánciskola vendégei

Ezer józsefvárosi kisdiák a Diótörõn
Ezer józsefvárosi diák volt meghívott vendége, a RaM Colosseumban az aznapi három Diótörõ-elõadásnak, a Kárpát utcában. A vendégségbe érkezett
kisdiákok közül sokat elkísért az elõadásra az édesanyja és édesapja, aminek a meghívó, Sárközí Gyula balett mûvész, koreográfus külön örült, hiszen azt vallja, hogy napjainkban ritka alkalom, amikor egy gyerek a szülei
társaságában részese egy nemes élménynek.

árközi Gyula balettmûvész annak
idején a Fecske utcai óvodába, majd
a Németh László Általános Iskolába
járt, s kapcsolatát a nevelõ-intézményekkel napjainkig megtartotta. A közelmúltban levélben értesítette hajdani iskolájának igazgatóját, hogy a RaM Colosseumban, lehetõséget biztosít ezer józsefvárosi
kisiskolás számára, hogy szüleik társasá-
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gában megnézzék a híres balett elõadását.
Azon a novemberi napon, a színház
munkatársainak bámulatára, fél tizenegykor háromszáz, fél háromkor újból háromszáz, majd fél hétkor hatszáz kerületi iskolás jelent meg a mesés táncjáték elõadásán.
Csajkovszkij közismert muzsikáját Weisz
Nándor dolgozta át, a mesés táncjáték koreográfiáját Kováts Gergely, Jurányi

Az ember tragédiája az Urániában
December 8-tól vetítik a mozik
Jankovics Marcell „Az ember tragédiája” címû egészestés animációs
filmjét, melynek díszbemutatója az
Uránia Filmszínházban volt.
film, – Madách színmûve alapján
készült animációs sorozat 160 perces változata – minden egyes színt
az adott korra jellemzõ képi világgal jelenít
meg. A „keret”-színek (az ûr, az Édenkert,
a falanszter) látványa széles stílusskálán
mozog, a szereplõk a vibráló fényfiguráktól
a képregények alakjaiig többfajta fantáziavilágban mozognak.
A történelmi színek nemcsak látványban,
hanem kultúrtörténeti utalásokban is gazdagok, a mûvelt ember nagy örömmel ismerhet rá a görög vázaképek vörös- és feketealakos figuráira, Egyiptom kincseire, vagy
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a Képes Krónika miniatúráira például a bizánci színben. Kepler környezetében felfedezhetjük a kozmoszról és a bolygók pályájáról alkotott elképzeléseinek modelljét, a
római szín zavarba ejtõ képsorai kapcsán elgondolkodhatunk arról, menynyire másként élték a világot az
antik elõdök.
A film és a tavasszal DVD-n
megjelenõ sorozat nagy segítség
lesz az érettségire készülõknek
– diákoknak és felkészítõ tanáraiknak egyaránt – nemcsak Madách remekmûvének megismerésében, hanem általános kultúrtörténeti ismereteik bõvítésében is.
A film nem a hagyományos,
amerikai mintára készült szórakoztató rajzfilm. Madách nyelvezete, mondandójának mélysé-

Patrick, Kovács Zsolt és Sárközi Gyula készítették. Az elõadások, a sokszor nyolcvan táncossal a színpadon, fergeteges sikereket arattak.
A Sárközy Gyula által vezetett Madách
Musical Tánciskola országos hírû intézmény, zenés-táncos rendezvényeken estérõl-estére óriási sikerrel adják elõ a tánckompozíciókat. Félezernél több növendék
tanul a balett-iskolában, végzõs növendékei a hivatásos táncegyüttesek szólistái. A
Madách Musical Tánciskolában hatszáz
balettnövendék ismerkedik a balettmûvészet világával, közülük több hátrányos
helyzetû tehetséges józsefvárosi, akiket az
iskola mestere ingyenesen oktat. A karok a
Madách Színház musical-elõadásainak állandó szereplõi. Most táncszerepeik mellett a meghívó szerepében is vizsgáztak.
A három elõadáson megjelent ezer józsefvárosi kisdiák számára maradandó élményt jelentett a Diótörõ, hiszen a meghívással egy eddig meg nem tapasztalt ajtó
nyílt számukra a mûvészetek világára. Ezt
Sántha Péterné alpolgármester is kiemelte,
amikor köszöntötte a színházban a meghívókat és a vendégeket.
H.I.
ge, s a hozzá kapcsolódó vizuális jelek tömege komoly szellemi erõfeszítést igényel
a nézõtõl. Jankovics Marcell filmjei megdolgoztatják az elmét, és ez alól a Tragédia
sem kivétel. Közel 100 munkatárssal több
mint 20 éven át dolgozott rajta, és most,
hogy „elkészült a nagy mû….igen” : a film
„forog, s az alkotó pihen…”
M.Cs.

EGYHÁZ

Adventi fohász
naptári év vége felé közeledve,
decembert várva, a nappalok
egyre rövidebb világossággal köszöntenek bennünket. A hosszabbodó sötétség ellenére mégis emberek százai, ezrei szaladnak a boltba: ajándékot vesznek
szeretteiknek. A hideg idõ beálltával egyre többen vágynak környezetük figyelmére. „Szeretet ünnepe” – mondják, egyesek boldogan, mások a magány keserédes
örömével. A nagyobb áruházak, üzletláncok ezt kihasználva már november
elejétõl hirdetik a karácsonyt. Biológiai
óránk azonban mégis úgy érzi, hogy az ünnepre való készülés természetes ideje december hónapra esik. Nem
véletlen ez, hiszen VII. Gergely pápa döntése óta (4. század) a nyugati kereszténység
a karácsony elõtti négy hetet
tölti várakozással. Ezt az idõszakot jelenti az advent. Maga a szó az Adventus Domini
kifejezés rövidülése, lefordítva „az Úr eljövetele.” A keresztény egyházak kará-
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csonykor Jézus Krisztus születése napjára, földre érkezésére emlékeznek. Számukra ez az egyik legfontosabb ünnep,
hiszen Isten bûnbocsánatot hirdetett Jézus Krisztusban az emberek számára. A
karácsonyt megelõzõ adventi hetekben e
nagy esemény megünneplésére készülnek a hívek. A szívek ilyenkor elcsendesednek, és a közeledõ fiúgyermek születésére várnak.
Olyan idõszakot élünk, amikor egy
gyermek érkezése boldogtalanság, nem
pedig öröm. Nemzedékek sóhaja volt
mindig is egy-egy újszülött, mert reménységet, életet, jövõt jelentett a családnak, népnek. Az édesanyák boldogan
dajkálták gyermeküket, az édesapák pe-

dig gondoskodó szigorral vigyáztak rájuk. Áldás volt számukra, pedig tudták,
hogy nem holmi tulajdon, hanem kincs,
melynek gondját rájuk bízták. Ma kevesen várják a gyermeket. Hivatkoznak nehéz anyagi körülményekre, türelmetlenségre, kedvtelenségre. Régen áldott állapotnak hívták, most terhességnek. A
gömbölyödõ pocakos asszony ma vagy
megvetett, vagy nem kívánt. A gyermek
elhagyatott lesz, vagy túlszeretett. Pedig
a legszebb pillanatok egyike az, amikor a
gyermek ránk mosolyog, szaval, jó jegyet hoz az iskolából. Advent e két szélsõség leküzdésére int. Tanuljunk sóvárogni, vágyakozni, reménykedni, bízni,
hinni. Gyermek nélkül a sors könnyebbnek látszik. Mégis aggódás,
féltés, de legfõképpen kölcsönös szeretet nélkül csak
szegénység adatik. Ezért érdemes vágyódni gyermekre.
De nem az önmagáért önzéssel, hanem azért, amit kifejez.
A jövõt, az életet, ezeken keresztül boldogulást, szeretetet és hitet. Ezekért pedig
bármit érdemes elszenvedni,
mert nem teher lesz, hanem
öröm.
Simon Norbert
református teológus

Ünnepi gyertyagyújtás a Práterben
Kedves ünnepség keretében gyújtották meg az adventi koszorú elsõ gyertyáját a Práter utcai Általános Iskolában. Az
alsósoknak és a felsõsöknek külön rendeztek színes mûsorral egybekötött gyertyagyújtást az iskola ebédlõjében.
z ünnepélyen egyházi és
karácsonyi dalokkal örvendeztette meg társait az iskola kórusa. Miután a gyerekek
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megismerkedtek az adventi koszorú történetével, kedves kis
mûsor keretében meggyújtották a koszorú elsõ gyertyáját.

Az elmúlt évekhez hasonlóan
Bajzáth Ferenc atya a Szent József templom plébánosa is részt
vett az adventi gyertyagyújtáson. A gyermekek régi ismerõsként fogadták az atyát, aki a
boldogságról, és a mennyországba vezetõ útról beszélt a kis
diákoknak (az õ nyelvükön).
Téglási Ágnes, a Magyar Televízió egyházi mûsorainak
szerkesztõje meglepetés-vendégként érkezett a szép ünnepségre, és két gyermekmesét hozott ajándékba az alsósoknak, amelyek a szeretetrõl,
és a megbocsátás erejérõl, valamint Szent Miklós mirai püspökrõl, a Mikulás életérõl
szóltak. A felsõsöknek már komolyabb témájú filmet vetített
le a szerkesztõ, amely a gyermekvállalás felelõsségére, a
családi minta szerepére, és az
emberi segítség fontosságára
hívta fel a figyelmet.
ny

Szent József
Plébánia
(Horváth Mihály tér)
December 8-án a Regnum
Marianum közösség fogadalomújító szentmiséje este 6
órakor kezdõdik.
Bemutatja dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek 30 regnumi
atyával.
December 21: a Liszt-év utolsó koncertje: Liszt karácsonyi
mûvei este 7 óra.
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KÖZTÉR

Ajándékozás a Kesztyûgyárban
A karácsony közeledtével a KPMG nevû könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadással foglalkozó globális
cég élelmiszercsomagokat osztott kerületi rászoruló
gyermekeknek a Kesztyûgyár Közösségi Házban. A
hazánkban is egyre népszerûbb Vállalatok Társadalmi
Felelõsségvállalása jegyében, a Hallgatók a Közösség
Szolgálatában szervezettel közösen a cég menedzserei
meglátogatták a Kesztyûgyárat. Itt a Németh László
Általános Iskola és a Lakatos Menyhért Józsefváros
Általános Mûvelõdési Központ felsõ tagozatos tanulóival közösen pályaválasztási, környezetvédelmi festészeti foglalkozásokon, illetve kötetlen játékokon vettek részt. Az eseményen közel 100 kisiskolás vehette
át a KPMG ajándékát.
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Szená-Torok az I. Sz. Gyermekklinikáért
A furcsa nevû énekkar a Parlament képviselõibõl összeállt kórus,
mely idõrõl idõre kiáll a nyilvánosság elé, s „teli torokkal” bizonyítja, hogy a közös éneklésben jelentõségét veszti a politikai nézetkülönbség s a közös zene, a közös éneklés összeforrasztó erõ.
„Segítsék koncertjeink azokat, akik valamilyen okból kevesebbet kapnak a társadalom figyelmébõl, vagy valamilyen okból segítségre szorulnak!” e jelszó jegyében énekelnek, koncerteznek a képviselõk, akiknek e tevékenységére jórészt nem jut médianyilvánosság. Legutóbb,
alakulásuk és tevékenységük tizenötödik éves jubileumán, november
11-én tartottak koncertet a Parlament Felsõházi termében, amelyre
négyszáz vendég érkezett. A jótékonysági céllal meghirdetett énekkari
koncerten 420000 Ft gyûlt össze, amelyet a kórus, a Szená - Torok énekesei 80 ezer forinttal egészítették ki.
A félmilliós adományt november 23-án a Semmelweis Egyetem 1.
számú Gyermekklinikájának könyvtárában az énekkar tagjai
adták át dr. Tulassay
Tivadarnak, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának.
Az adomány, az elképzelések szerint, a
veseátültetett gyermekek gondozásában
jelent jelentõs segítséget.
H.I.

KÖZÉLET
Ahol még sok a Katalin és Erzsébet

A kerületi idõsklubok táncos mulatsága
Öt idõsklub és a Szenvedélybetegek
A klubok létszámát az õszi influenza
Klubja rendezett november végén megtizedelte, de akik „báloztak,” azok
összevont Erzsébet és Katalin-bált Jó- nagy örömmel nyugtázták, hogy az Õszirózsefvárosban. A megszokott délutáni zsa Gondozószolgálat virággal köszöntötte
összejövetelek ritmusos találkát
jelentenek a szépkorúak kerületi
társadalmában, s olyanok, mint
régen a faluhelyi fonók, vagy kukoricafosztók, ahol megbeszélhetõ volt a közösség élete, a hírek,
pletykák, az örülni vagy bosszankodnivalók.
november-végi klubdélutánok
alkalmat kínáltak, hogy felköszöntsék az Erzsébeteket, Katalinokat, s pár órára az együttlét, a muzsika és a tánc öröme legyen a téma.
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ményeket sütöttek, és nagyon
örültek, hogy Sántha Péterné alpolgármester asszony szeméóvodások kedveskedtek aján- lyében az önkormányzat is képdékmûsorral, és flamenkó tánc- viseltette magát, és nagy érzéprodukcióval a ráadásban. A kenységgel méltatta a képeket.
hónap harmadik hete igazán
emlékezetesre sikeredett, hiszen a klub tagsága a Budavári
Palotában tekinthette meg
Markó Károly festményeit. A
Nemzeti Galéria a Festészet
Napja alkalmából látta vendégül a Reménysugár Idõsek
Klubjának tagjait. A negyedik
heti programra, Magyar László
festõ kiállítására kötelezõ szeretettel mentek, hiszen õ megbecsült tagja a Reménysugár
Klubnak. A tagok ünnepi kiállítás-megnyitót szerveztek, süte-

Reménysugarasok reményei
A Reménysugár Klubban,
mint Józsefváros többi, napközben mûködõ klubjában
is, ünnepi hónap volt az októberi, hiszen az Idõsek Hónapjaként színes programokkal
tûzték tele.
Reménysugár Klub tagságának október valamenynyi hetére olyan programok jöttek össze, hogy erõsen sajnálhatja, aki kihagyta. Elsõ a Fogaskerekû vasút, és a Széchenyi-hegy megtapasztalása, végigjárása volt erdei sétával. A
második hét a klubban találta a
tagságot, ahol a Koszorú utcai
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24 órás mûvészeti maraton

a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar
Alzheimer Társaság és a Magyar Vöröskejjel-nappal lehetett festeni, rajzolni a reszt támogatta.
Józsefvárosban mûködõ Moravcsik
A mûvészek 230 festményt és rajzot kéAlapítvány és az Art Brut Galéria szítettek. Összesen 150 résztvevõt regiszt„Psychart24” elnevezésû rendezvényén.
A szervezõk célja a pszichiátriai betegséggel élõk köré emelt falak lebontása,
társadalmi elfogadásuk erõsítése volt.
Immár második alkalommal alkottak
együtt hivatásos és amatõr mûvészek, betegek és egészségesek.
50 festõállvány, 25 kiló festék és 400 ecset
várta a mûvészeti maraton résztvevõit. Dr.
Simon Lajos docens, a Moravcsik Alapítvány Kuratóriumának elnöke nyitotta meg
a rendezvényt: Az eseményt többek között
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a névnaposokat, akikbõl minden klubban
akadt négy-öt, hiszen az õ keresztelésük
idején a legdivatosabb név volt a Katalin és
Erzsébet. A maiak Szolveigre, Beatrixre, Nikolettre keresztelõdnek, a nagymama-korúak viszont Katalin és Erzsébet kollégáiknak kívántak ezer jót és egészséget.
Az önkormányzat alpolgármestere,
Sántha Péterné köszöntötte az ünneplõket, s a körítés, a hol zsíroskenyér, hol
szendvics után, a kerületi közétkeztetés vállalata, a Sodexo is kiosztotta az
ünnepi süteményeket. Az öt kerületi
Idõsklub mindegyikében estig szólt a
házi muzsika, híven a hagyományokhoz, de november 29-én, egy sosemvolt találkozó keretében vers és prózaíró versenyen is találkoztak még a
klubok tagjai. A Ciklámen Klub kollektívája díjakkal jutalmazta a legsikerültebb alkotásokat, a húsz pályázó
között, zsûri döntötte el a dobogós
helyezéseket.
H.I.
A Reménysugár Klub tagjai
abban reménykednek, hogy a
következõ év is színes programokban gazdag klubéletet hoz,
ami együtt tartja az összeszokott
családi légkörû társaságot. H.I.

ráltak, akik mindnyájan kaptak egy példányt a Kossuth Kiadó felajánlásaként
Karinthy életmû sorozatuk elsõ kötetébõl.
A Moravcsik Alapítvány 24 órás mûvészeti maratonján sokan még éjszaka is
maradtak, festettek, beszélgettek, vagy
éppen pihentek, ugyanis volt pihenõszoba is. A jól szervezett eseményen az alapítvány betegei és önkéntesei segítették
és szolgálták ki az alkotókat, akik számára ingyen állványt, festéket, ecseteket, ceruzákat és szenet biztosítottak.
A Psychart24 legjobban sikerült alkotásaiból október végén kiállítást rendeznek a
Kõbányai út 22. szám alatti Budapest Art
Brut Galériában.
Gémesi Gábor
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MOZAIK

Orthofotó játék Józsefvárosban

Politikusok képzése Óbudán

z Európa Belvárosa Program keretében a Szabó Ervin Könyvtár
elõtti térre kihelyezték Józsefváros légifotóját. Ez önmagában
még nem lenne érdekes, de az akció célja az volt, hogy ezen a járókelõk matricákkal bejelöljék lakóhelyüket, kedvenc köztereiket, szórakozó-, vásárló tereiket, illetve jelezhették, hogy melyek a szerintük fejlesztendõ területek a városrészben. A játékos felületen – az úgynevezett
orthofotón – elhelyezett matricák alapján összegyûjtött információt az
Önkormányzat elemzi és értékelni fogja, mivel a projekt a közvélemény
kutatás alternatív formája, és ettõl különleges ez a 29 négyzetméteres
padlómatrica.
Az orthofotó játék
a városi köztereken
bemutatható interaktív mûvészeti alkotás. Ez a nyomat
a padlóburkolatra
ragasztva a megszokott környezetet teljesen átalakítja, a járókelõk figyelmét
saját környezetükre,
városukra irányítja.
A projekt a ROP
(Regionális Operatív Program) Budapesti Integrált Városfejlesztési Program, kerületi központok fejlesztése tárgyú pályázatán nyert, így az Európa Belvárosa Program (KMOP -5.2.2/B-2f-2009-0004 számú) józsefvárosi
pályázata sikeresen megvalósulhatott.

A SISZA Politikusképzõ Iskola (PKI) 2011. októberben elindult az Óbudai Kulturális Központban
(www.sisza.hu). A több éve mûködõ iskolában kifejezetten gyakorlatorientált képzést folytatnak.
Várják mindazok jelentkezését, akik már politikusok, vagy azok szeretnének lenni!
Civilek, politikusok, polgármesterek, önkormányzati képviselõk, politikai tanácsadók, kampányszakemberek, média munkások és leendõ politikusok megismerkedhetnek a választási technikákkal, kampányszervezéssel, tanulhatnak pártépítést, politikai marketinget, szóvivõi ismereteket, politikai kommunikációt, közszereplést, retorikát és
beszédtechnikát, közvélemény-kutatást, önkormányzati vezetési ismereteket, stílusgyakorlatokat
és pályázatírási ismereteket.
Az elmúlt évek elõadói voltak: Bogár László,
Simicskó István, Obersovszky Péter, Csintalan
Sándor, Pesty László, Szentesi Zöldi László, Kocsis
Máté, Kósa Lajos, Csepeli György, Hoffmann Rózsa, Simon János, Gulyás Gergely, Földi László,
Bencsik András, Boros Imre, Wittner Mária, Budai
Gyula stb.
A hetente, szombatonként 20-25 fõs csoportokban folyó gyakorlati foglalkozások során a résztvevõk képessé válnak önállóan politikai kampányok
szervezésére, pártépítési feladatok elvégzésére, politikai kommunikációra és médiaszereplésekre.
A képzés helye: III.ker. Óbudai Kulturális Központ. További info: www.sisza.hu, vagy 70-2505840
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A BANKOK HASZNA
„Mert ha valaki pénzét 20-szal, 50-nel, 100-zal
100-túl* vagy még több uzsoráért adja kölcsön,
annak bizonyára az ördöggel is van dolga, ki
pedig 100-túl 20-nál, 50-nél, 100-nál többet ír
alá, azt bona fide sohasem cselekszi, hanem
csalni akar. Már ily alkudozók közt, kinek egyike embertársát nyúzza, másika pedig csalja, s
hol Mephistopheles játssza a fõ személyt, miként nevekedhetik emberség s polgári erény?”
(Széchenyi István: Hitel)
Sok mindennel traktálnak bennünket a
bankok, folyton azt mondják: ilyen meg
olyan termékeik vannak, holott csak nagy
haszonra adott kölcsöneik léteznek, ami
mégsem termék.
Ahogy az emberek gondolják: termék
egy szeg, vagy egy kiló paprika. De a kölcsön, az kölcsön.
Nem hallani mást a velük cinkos médiában, mint egy folyamatos, agresszív siránkozást, – ami a szegény „üldözött” bankok
elmaradt hasznáról szól, – holott õk üldöznek bennünket.
Tisztázzunk valamit! A bankokat azzal,
hogy idõ elõtt visszakapják azt a pénzt,
amit csak részben birtokoltak, de mégis
kölcsönadnak – nem éri valódi veszteség,
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legföljebb elmaradt haszon. Ami viszont a
mértéke miatt erkölcstelen!
Szemléltessük ezt az esetet: A banknak
van 100 forintja, mert Levente, az íjász
ennyit befizetett. Erre a száz forintra
számlán (ahogy ezt az igazi bankok csinálják) adhat kölcsönt más jelentkezõknek:
kb. 6.000 Ft-ot.
Megy Hunor a bankhoz és kér 5.000 Ftot tõle egy új fokosra – ami valódi termék.
A bank örömmel „ad” neki, vagyis hajlandó utalni Dávidnak, a fokosgyárosnak a
bankszámlájára 5.000 Ft-ot. Ami nincs is
sehol, csak egy elektronikus üzenet – és a
másik bank számláján megjelenik az 5.000
Ft számlapénz. De a bank nyomban jelzálogot tesz Hunor fokosára, és ha Hunor
valamiért nem tud fizetni (törleszteni), akkor máris van a banknak egy igazi Dávid
márkájú fokosa, amit ha elad 500 Ft-ért,
máris a pénzénél van. De szegény Hunor
nem jár jól, mert neki 10 év alatt vissza kell
fizetnie a kölcsönt. Ez a kamatok miatt
összesen kb. 17.000 Ft. Aminek a törlesztését a bank törvényi jóváhagyással önkényesen úgy határozza meg, hogy Hunor
elõször a kamatok törlesztésével kezdi,
emiatt van Hunor a bank fogságában. A
valódi törlesztés az utolsó két évben kezdõdik meg – ezt hívják tõketörlesztésnek.

Hunor megelégeli a dolgot – szegény
magyarral így nem lehet bánni, – panaszra
megy a táltoshoz, hogy szerinte arcátlanság ekkora kamatot fizetni és ennyi ideig,
ráadásul a bank mindig egyoldalúan változtat a feltételeken és minden kockázat
alól kibújik. A táltos nyomban megérti a
dolgot, és megparancsolja a banknak,
hogy Hunor egy összegben visszafizethet
10.000 Ft-ot és slussz.
A bank nyomban megvonja a szponzorációt, amit a fehér ló áldozatra szokott
adni, feljelenti a táltost a helyi Alán maffiánál, és az összes szomszéd falu Alán, Besenyõ maffiózójánál, sõt még a megyei Kazár maffiához is panaszra megy, mert elmaradt haszna volna: még 7.000 Ft járna
neki. Ezek persze nyomban szervezkednek, és átkot mondatnak a táltosra, Hunort pedig ki akarják tiltani a világból is.
Mert példája ragadós lehet, és a Lombardok, Gallok is eltanulhatják tõle.
Na így állunk a bankok hasznával is. A
bankok vesztesége nem valódi pénz, hanem számlapénz; másrészt egységnyi idõ
alatt több pénzt kapnak, mint a rendes ütemû fizetés, annál meg végképp többet,
mint amennyit kiadtak. Ezt egy fia szóval
sem említik.
Jobbik Józsefvárosi Alapszervezete

SPORT
Nem küzdõsport, harcmûvészet

15 éves a Golden Tigers
A Palotanegyed egyik csendes utcájában mûködik évek óta a Golden Tigers
harcmûvészeti iskola, amely szinte ontja magából a világbajnokokat és
kung fu mestereket, mindezt olyan szerénységgel, hogy azt még a szomszédság sem veszi észre.
kung fu egyike a legõsibb harcmûvészeteknek; egyes vélekedés szerint, több 4000 éves történelemre tekint vissza. A kifejezés a kínai nyelvben
többféle jelentéssel is bír, jelenthet kemény
munkát, illetve utalhat az állhatatos, kitartó
munka gyümölcseként elért magas szintû
tudásra, képességre. Már 15 éve dolgozik a
kerületben egy egyesület, ahol ezt a tudást,
akár mi is elsajátíthatjuk.
A Golden Tigersbe 60-80 tanítvány jár
rendszeresen, és a legfiatalabb 4, a
legidõsebb pedig 63 éves. Bizonyítva, hogy az itt tanított dinamikus 7
Csillag Imádkozó Sáska Stílust, és a
lassabb, harmonikusabb Thai Chi
Chuant kellõ kitartás és szorgalom
által bárki elsajátíthatja. Az egyesület vezetõjét, Kovács Lászlót nemrégiben „Az év edzõje” címmel tüntette ki az önkormányzat, amiért nagyon hálás Zentai Oszkárnak és Kocsis Máténak. A díjat a kerület sportéletéért végzett munkája, a Golden
Tigers hazai és nemzetközi eredményei, a különbözõ sportszövetségekben betöltött tisztségei és a sporton

A

túlmutató, példaértékû kezdeményezései
miatt kapta. De Sifu Kovács lelkesedése természetesen az elismerés után sem csökkent,
ezt bizonyítják friss eredményei is. Nemrégiben tért haza Hong Kongból, ahol megszerezte a Grand International Champion címet, tanítványa pedig a világ egyik legelismertebb kung-fusánál, Sikung Lee Kam
Wingnél sikeres mestervizsgát tett.
Bõven van tehát mit ünnepelni. Az
egyesület éppen ezért december 16-án,

nagyszabású rendezvény keretében tiszteleg az elért eredmények, és a Golden
Tigers eddigi évei elõtt. A kétszáz fõsre
tervezett eseményen lesz oroszlántánc, hagyományos kínai és tradicionális magyar
tánc, illetve sort kerítenek az úgynevezett
„bai shi” szertartásra is, amin csak azok
vehetnek részt, akik már legalább 10 éve a
mesterükkel dolgoznak. Ez a ceremónia a
kung fu világának egyik legtitkosabb eseménye, a legrégebbi minõsítõ vizsga. Ide
csak a legszûkebb kiválasztotti kör juthat
be, hiszen ekkor, zárt ajtók mögött fogadnak egységet a legjobb tanítványok a mesterükkel. Néhány év múlva talán az egyesület két kerületi tanítványa is részt vehet
majd ezen a szertartáson. A Golden
Tigersben ugyanis két józsefvárosi fiatal is
dolgozik, Mázló Tünde és Salem Julio
Samir Mendoza. Kerületünk büszkeségei
õk is, hiszen mára már mindketten világbajnokok.
Az egyesületbe bárki jelentkezhet, ha elég szerencsés s talál még
üres helyet; hiszen kortól és nemtõl
függetlenül, bárki elindulhat a kung
fu útján. Sifu Kovács László elmondása szerint az egyesület „Autentikus és emberközeli, ami nemcsak a
tanítványok fizikai, de ugyanúgy
szellemi és lelki fejlõdéséért is dolgozik. Aztán, hogy kibõl mi lesz, az
az idõn és a tanítványon múlik”.
Aki kedvet kapott, hogy csatlakozzon hozzájuk, megtalálja a Golden
Tigerst a Rökk Szilárd utca 15 szám
alatt, illetve a www.goldentigers.hu
weboldalon.
szv

A diákolimpia asztalitenisz-eredményei

Tánc-AkrobatikaÉletmód
Az ország egyik legtradícionálisabb
és legsikeresebb fitness és showtánc
csapata, a Gilda Max Fitness felvételt
hirdet, minden olyan 4-11 éves lány
számára, aki szereti a táncot és az akrobatikát.
Helyszín: 1088 Budapest, Szentkirályi
utca 26.

November 17-én rendezték a Józsefvárosi Diákolimpia
asztalitenisz versenyszámát a Losonci téri Általános
Iskolában. A részt vevõ 89 diák, 9 kerületi iskola
képviseletében küzdött a trófeáért. A III. korcsoport
gyõztesei Trencsényi Imre a Németh Iskola diákja, a
lányok közül pedig Bálint Réka a Fazekas tanulója lett.
A IV. korcsoportban Varga Balázs a Deák Diákból és
Marosi Réka a Fazekas diákja lett a legjobb asztaliteniszezõ. Az iskolák versenyét a Fazekas Mihály
Általános Iskola nyerte, a Németh László és a Molnár
Ferenc iskolák elõtt.

Idõpontok: Ovistorna (4-7éves): Kedd-Csütörtök 17.30-18.30
Kezdõk (7-11): Hétfõ-Szerda-Péntek: 17.30-18.30
Versenyzõk: H-K-Sz-Cs-P
15.30-17.30
Jelentkezni lehet: folyamatosan
a helyszínen a megadott idõpontokban, és a 06-30-4245962es mobil számon.
Várunk minden jelentkezõt szeretettel!
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1089 Budapest, Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Nyitva tartás: minden nap
6.00 – 22.00 óra között

 Fitness
Sportolási lehetõség családias hangulatban
minden nap a Herkules Klubban.
Szolárium – infra szauna – büfé.
Weblap: www.herkulesklub.hu
 Mûfüves labdarúgó-pálya
téli kedvezményes ára: 7000 Ft/óra.
 Mûanyag játékterû teniszpálya:
Õszi kedvezmény: 600 Ft/óra.
 A KRESZ Park használata ingyenes!
 Orczy Kalandpark
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

Sportolási lehetõségek

Tanfolyamok:

 Erdei futópálya
Az Erdei Futópálya újra nyitott, kibõvítve, új
nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ látogatóinkat.

 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatívak és képességeiket szeretnék fejleszteni:
számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás
és kézmûves foglalkozások.
 Fotó tanfolyam
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig
az Orczy-park Fõépületében.
November 24-én, 29-én, december 1-én.
További információ és jelentkezés:
Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390-1560
Email:cs.csaba@interware.hu
Weblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Tánc- Lánc Egyesület
Szerda 17:30-tól 18:30-ig.

 December 7-én 17 órakor Kisgrafika Barátok Köre Évbúcsúztató összejövetel
 December 10-én 15 órakor Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub zenés délutánja. Klubvezetõ: Harcz Nyári Margó.
JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA 2011.
 December 14-én 17 órától az Antarktisz
VIII. ker. József krt. 70.
felfedezésének 100. évfordulójára film vetíTelefon: 313-9883
téssel és a Kisgrafika Barátok Köre mûvéKarácsonyi kézmûves vásár a Józsefváro- szeinek kiállításával, Kõhegyi Tamás a
si Galériában december 1-december 23- Skandinávia Társaság vezetõje tart megemlékezést, az emeleti teremben.
ig minden nap 9-20 óráig
A Karácsonyi Vásárban a következõ termé- Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
keket találhatja meg: kerámia, bõr, õsi ékCivil szervezetek:
szerek, patchwork, mézkészítmények, természetes alapanyagokból készített ruhák,  Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai (KEKEC)
és még sok minden más!
társasházakkal kapcsolatos ügyekben minBÁBELÕADÁSOK:
den kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók:
Kisiskolások, óvodások részére.
Mozsárné elnök asszony és Galler Gábor fõAz elõadások idõpontjai:
titkár.
 MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja minden
December 1.- 14.00
csütörtökön 14-16 óráig
December 8.-14.00
December 15.- 14.00
A Józsefvárosi Galériában található terDecember 22.- 11.00 órakor
mek bérelhetõk:
Jegyár: 400 Ft.
– Kiállító nagyterem: 80 m2
Bõvebb információ: www.orczypark.hu
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Kreatív Mozgás- Zene- Tánc foglalkozás 2,58 év kor közötti gyermekek részére.
Vezeti: Harsányi Ildikó.
További információ és jelentkezés: 20/3219149
 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.
A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti. Email:nagy.marton2@chello.hu
Telefon: (1) 314 5944
Közérdekû információ
Az Orczy-park fõépületében található 65 és
80 négyzetméteres terem 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

– Emeleti nagyterem: 90 m2
– Emeleti kisterem: 30 m2
Bõvebb információ és felvilágosítás a következõ telefonszámon: 06-1-313-9883

Tanfolyamok:
 Hatha Jóga – 75%
gyakorlat, 25% elmélet. A
hindu csakrarendszer, fiziológiai, pszichológiai,
energetikai, tudati összefüggései. Több évre rendezett, nyomtatott tananyag, CD-k.
Minden hétfõn 19 órától, csatlakozni folyamatosan lehet. www.jogatan.com
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás 14 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70948-4604-es telefonszámon. www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos kortól 14 éves korig,
4-8 fõs csoportokban , hétfõnként 9 órától,
csütörtökönként 16 órától. Népszerû Helen
Doron tananyag, ingyenes próbaóra.
www.helendoron.hu
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Õsbemutató a Bárkában
ecember 3-án a Bárka Színházban volt az õsbemutatója a
jelenleg Budapesten játszott talán legprovokatívabb, de
egyik legégetõbb problémát boncolgató színi elõadásának, az
East Balkánnak. A darab igyekszik bemutatni, hogyan lesz
egy általános iskolás lány egyetlen éjszaka alatt go-go táncos,
és hogyan próbál ki egy tizennégy éves fiú egyetlen éjszaka
alatt négyfajta szintetikus drogot.
A darab szereplõinek különbözõ történetei, hazugságai,
otthonról való kimaradásaik törvényszerûsége, a szexualitás
felfedezésének kalandjai kavarognak a történetben. Miközben a felnõttek a saját maguk módján keresik naiv válaszaikat gyermekük és a világ megértésére, és úgy képzelik, „képben vannak”, talán meg is nyugodnak, hogy semmi gond. Az
író Tasnádi István és a rendezõ Vidovszky György azonban
ennek a konkrét esetnek a
kapcsán megismerkedett
a kiskorúak éjszakai életével, amibõl megszületett a fiatalok igaz történeteire épülõ, dokumentarista darab. Az alkotók
célja nem az ítélkezés, hanem a kísértések és a kísértésekre adott válaszok
felmutatása és elemzése.
Az elõadáshoz – iskolai
csoportok számára – feldolgozó drámafoglalkozás is párosul.

D

12 éves a Vasas Mûvészegyüttes Obsitos csoportja
2011. december 16. péntek 18.30 óra
Vasas Mvészegyüttes Alapítvány
(1085 Budapest, VIII. kerület, Kõfaragó utca 12.)

„Addig megyek, addig járok…”
Belépõjegy: 500,-- Ft/fõ
(A jegyek megvásárolhatók elõadás elõtt a helyszínen.)
Koreográfusok: Benedek Attila, Hidas György,
Stoller Antal Huba, Szigeti Károly
Zenei összeállítók:
Bekecs Együttes, Kiss Ferenc, Rossa László Vavrinecz András,
Vavrinecz Béla, Vízöntõ Együttes
Mûvészeti vezetõ: STOLLER ANTAL HUBA

Rajzolj manga hõst!
Manga rajz- és AMV- pályázat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában
Beküldési határidõ: 2011. december 15.
Bõvebb információ: www.fszek.hu/tinioldal
17
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Polgárok Háza: december
 December 8. csütörtök
18.00 Civil Akadémia
Juhász Judit, a Mûvészeti Akadémia sajtófõnöke: Létezik keresztény kommunikáció?
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke: Mit nem tudott
Herder úr? – avagy miért hiszek a népfõiskolák jövõjében.
Szervezõpartnerünk a Nemzeti Fórum és a Lakitelek Népfõiskola

Vendég: Vértesaljai László, jezsuita szerzetes.
Téma: Advent jelentõsége és kialakulása. Az elõadás után mézes sütemény-kóstoló és bíráló
verseny. Kérjük, hozzon magával egy üveg italt, és/vagy egy
tálca harapnivalót.
 December 13. kedd 18.00
Szavak vándorköszörûse –
Kányádi Sándor

 December 9. péntek 17.00
Muravidéki mártírok kálváriája
Göncz László történész, szlovéniai magyar nemzetiségi országgyûlési képviselõ Kálvária
címû kötetének bemutatója.
A mû a II. világháború délvidéki történéseit feldolgozó irodalmi alkotás, a szlovéniai,
muravidéki magyar és nem
magyar mártírok regénye.
Közremûködik: Pomogáts Béla
irodalomtörténész és Szirtes
Gábor író, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója.

Várady Péter Pál – Lõwey Lilla
Erdély-Székelyföld sorozatában
megjelent kötet bemutatója.
Vendég: Kányádi Sándor, akivel Bakos István mûvelõdés December 9. péntek 18.00
kutató, a Bethlen Gábor AlaXIII. adventi Polgári Piknik
pítvány Kuratóriumának elnöA józsefvárosi Fidesz-KDNP ke beszélget.
frakció szervezésében
Közremûködik Soós Andrea.

Év vége a Fészek Színházban
Az év utolsó hónapja sem telik unalmasan a Fészekben,
hiszen december folyamán az alábbi darabokat játsszák: 6-án
az iluska.wb utolsó elõadása lesz, 7-én Mûköröm címû
darabot tekinthetjük meg, 8-án a Gyenge vagyok 12-én az
Iskolapélda, 15-én pedig a TI (Terra Incognita) címû elõadásokat élvezhetjük az Orczy úti színházban.

18

 December 16. péntek 18.00
Dél-Bánság szórvány magyarsága: Resicabánya és Temesvár
A Kárpát-medencei Magyar
Népmûvészet sorozat 17. rész
18.00: Tóth János resicabányai
fotómûvész népviseleti és
helytörténeti fotókiállításának
megnyitója (II. emeleti Kiállítóterem)
A kiállítást megnyitja: Nagy
Péter, az RMDSZ Krassó-Szörény megyei kulturális alelnöke
A tárlatot méltatja: Bálint Erzsébet, a Platanus Magyar
Kultúregyesület
elnöke
(Resicabánya)
A Bánság néprajzát ismerteti:
Szekernyés János író, helytörténész (Temesvár)
Énekel: Szabó Dóra, Tóth Dorottya (Temesvár)
18.30: Resicabánya és Temesvár magyarságának kulturális
bemutatkozása (Díszterem)
„Karácsony Resicabányán”
Hóvirág Daloskör (Betlehemes játék, népdalok)
Makay Botond ny. ref. lelkész,
író (dél-bánsági versek)
„Temesvári mulatság”
Bokréta Táncegyüttes és Citerazenekar
Együttesvezetõ: Szabó Ferenc,
a Temesvári Városi Tanács
egyetlen magyar képviselõje

Muzsikál: az Egres Zenekar
Az est végén bánsági étel-ital
kóstoló.
Kérjük, adományával támogassa a rendezvényt! Ajánlott
összeg: 500 Ft
Áldott Karácsonyt
és Boldog Új Esztendõt
kíván a Polgárok Háza!

***
Polgárok Háza
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050,
Telefax: 299-8061
Elektronikus levél:
polgarokhaza@polgarok haza.hu

Egyesületté alakult a JIK
z Uránia Nemzeti Filmszínház emeleti kávézójában tartotta alakuló közgyûlését november 7-én a Józsefvárosi
Közhasznú Egyesület (JIK). „Nem véletlenül esett a választásunk erre a napra, hiszen november 7-én volt Józsefváros
születésének 234. évfordulója” - mondta H. Gede Márton az
egyesület frissen megválasztott titkára. Elmondta, hogy közösségük 9 éve létezik kisebb nagyobb megszakításokkal.
Úgy érezték most jött el az ideje, az egyesület megalakításának. Bár a szándék hosszabb ideje érlelõdött, a szerzõdésnek
lökést adott a polgármester által meghirdetett Civilváros
kezdeményezés.
Az egyesület fõ feladatának tartja a kerületben élõ, valamint
Józsefváros iránt érdeklõdõ hivatásos és amatõr alkotók, irodalmárok, mûvészetpártolók összefogását, számukra publikálási lehetõség biztosítását, a Nekünk nyolc címû idõszaki kiadványban (http://www.nekunknyolc.atw.hu), irodalmi estek
szervezését, a kerületi irodalmi emlékeinek kutatását, bemutatását. Összejöveteleiket minden hónap elsõ szerdáján, 18 órai
kezdettel tartják a FSZEK VIII/2 fiókjában (BP VIII., Kálvária
tér 12.). Az egyesület titkára a +36-70-402-19-31 telefonszámon
ad felvilágosítást az érdeklõdõknek.

A

PROGRAMAJÁNLÓ

ADVENT a Corvin Sétányon
Mikulástól Karácsonyig
Mûvészet, Mesterség, Gasztronómia
december 10-11.,17-18.

14:30 Mesesétány: Mátyás király juhásza
15.30 Muzsika lakik abban: Hangszerbemutató Bussy Gáborral
16:30 Karácsonyi térzene: Impro Zenei Mûhely a jazztõl a
gospelig
17.30 FLAMENCO KARÁCSONY a hazai flamenco jeles mûvészeinek spanyol karácsonyi énekeibõl összeszõtt koncertje

Csillogó fények és igazi téli vásári hangulat költözik a Corvin  December 17. szombat
negyedbe. Kézmûves vásár, téli finomságok és a fagyos napok- 10:30 Vándormuzsikus: Repüljetek angyalok
ban lélekmelengetõ, szórakoztató programok várják a korzózó- 11:30 Tündértánc Orosz Etelka mesemondóval
kat Mikulástól Karácsonyig
14:30 Muzsikáló sétány: KoA Corvin Sétányon felállított
mádi betlehemesek
Pódium hétvégenként reggel16.00 Évkerék Zenekar kontõl estig színes szórakoztató
cert: A kis Jézus aranyalma
programokkal várja az egész
17.30 Karácsonyi térzene:
családot.
Impro Zenei Mûhely a jazztõl
a gospelig
CORVIN PÓDIUM
18:30 Csillagváró tüzes parádé a Tûzmadarak Társulattal
 December 10. szombat
19.00 Orfeum Varieté - táncos
10:30 Meseláda Bábcsoport:
show mûsor
A komédiás disznó
11.00 Muzsikáló sétány: Hu December 18. vasárnap
zella Péter koncert
10.00 Kapunyitó Vesztergám
14:30 BAB TÁRSULAT óriásMiklós tárogatómûvésszel
bábos vásári komédia
10:30 Mesesétány GÖRÖM15:30 KATÁNG lemezbemuBÕ KOMPÁNIA
tató koncert: Itt van a szép
14:30 Muzsika lakik abban:
víg karácsony
Hangszerbemutató Bussy Gá16.30 Karácsonyi térzene:
borral
Impro Zenei Mûhely a jazztõl
15:30 Muzsikáló sétány ZSEBa gospelig
SÜN Zenekar koncertje
17:30 Csillagváró tüzes pará16:30 Karácsonyi térzene:
dé és egy kerekûs zsonglõr beImpro Zenei Mûhely a jazztõl
mutató a solymári waldorfosa gospelig
okkal
17:30 Csillagváró tüzes pará18:00 Orfeum Varieté - táncos
dé a NÉRÓ zsonglõrszínházshow mûsor
zal
 December 11. vasárnap
10.00 Kapunyitó Vesztergám
Miklós tárogatómûvésszel
11.00 LOVÁSZ IRÉN KONCERT

A Józsefvárosi Német Önkormányzat
december 9-ére (péntekre) hirdeti meg a „SZÉP Volt….”
Auf Deutsch (österreichisch) „Schön war es…”
emlékezõ rendezvény sorozatát
Az Osztrák – Magyar Monarchia 50 évére
(1867-1917) eredményeire.
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE
A „NEMZETISÉGEK HÁZA”
1082 Bp. Vajdahunyad u. 1/b
Kezdés: 15.30
A Józsefváros Képviselõ Testülete pályázati forrásból
támogatta rendezvénysorozatunkat, a rendezvény nyilvános!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és amatõr történészt,
aki még ma is „izgalmas korszaknak” tartja a magyar
történelem második (gazdaságilag) legsikeresebb idõszakát.

A rendezvényre a belépés
díjtalan!
A mûsorváltozás jogát
fenntartjuk!

Szabó Ervin Könyvtár programjai
Aki az életével játszott – Latinovits
irodalmi est az újonnan megjelent Latinovits-kötetrõl
Beszélgetõtársak: Jolsvai András író és Kelecsényi László a kötet írószerkesztõje. Idõpont: november 29. 18 óra. Helyszín: Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtára (1088 Budapest, Reviczky u. 1.)
A rendezvény ingyenes.
Liszt és magyar barátai – zenetörténeti est
Házigazda: Windháger Károly Ákos mûvelõdéstörténész
Közremûködik: a Sankt Michael Posaunenchor (Sári Szabolcs,
Matincsák Ádám, Várda Zsófia, Szabó Zoltán, Tímár Albert)
Mûsoron: Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia (részlet), Mihalovich
Ödön: Toldi szvit, Liszt Ferenc: Keresztes lovagok indulója (a Szent
Erzsébet legendából), Zichy Géza: Egy vár története – szvit, Friedrich
Nietzsche: Magyar induló, Liszt Ferenc: 16. rapszódia, George Gershwin: Kék rapszódia (részlet). Idõpont: december 1. csütörtök 18 óra.
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei gyûjteménye (Budapest VIII., Ötpacsirta u. 4.). Belépõjegy: 1400 Ft
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MOZAIK
Mûvelõdés helyett lopás
November 22-én, egy fiatal férfi látogatott a Kesztyûgyár Közösségi
Házba. Számos szakkör és képzés folyik a mûvelõdési házban, de honfitársunk nem a Playback színház és örömzenélés szabadidõs program
helyszínét kereste, hanem fizetését szerette volna egy kicsit kiegészíteni. Körbejárta az épületet, nézelõdött, majd beosont egy irodába, ahol
nem tartózkodott senki. A szabadon hagyott szobában azonnal észrevette az asztalon lévõ laptopokat. Nem tétovázott. Nyomban összegyûjtötte azokat, majd bal kezével magához szorítva sietve távozott az épületbõl. A távozás pillanatában az egyik ott dolgozó munkatársnak feltûnt a fiatalember zavart viselkedése, majd mikor fény derült a lopásra, rögtön összeálltak a puzzle darabjai. Pontos személyleírást tudott
adni mind a fiatalemberrõl, mind a ruházatról egyaránt. A közösségi
ház kamerafelvételei rögzítették a tolvaj tettét, melyen egyértelmûen
látszik, ki és mit követett el.
A helyszínre érkezõ járõrök a lefoglalt videó felvételt felhasználva fényképfelvételt készítettek. A fénykép alapján, a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányságon mûködõ Térfigyelõ rendszer munkatársai felismerték
az elkövetõ fiatalembert, akit végigkövetve, egészen hazáig kísértek. Az
intézkedõ járõrök forró nyomon azonnal a házhoz siettek és mivel fénykép alapján a nevét már tudták, nem volt nehéz azt megtalálni az elsõ
emeleti lakás ajtaján kiírva. Bekopogtak. Az ajtó kinyílt, és a rendõrökkel szemben ott állt a tolvaj. Készséges és együttmûködõ volt. A rendõrök házkutatás során nem találták meg az eltulajdonított laptopokat. A
házkutatást követõen a fiatalembert elõállították a BRFK VIII. kerületi
Rendõrkapitányágra. A kihallgatáson honfitársunk elmesélte kalandos
lopását, és további bûncselekmények elkövetését is elismerte, majd azt
is bevallotta, hogy a nagy értékû laptopokat mindössze 30.000 Forintért adta el. Ellene az eljárást BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság
folytatja le.
Komcsákné Sz. Magdolna
BRFK, VIII. ker. Rendõrkapitányság
sajtóreferens

Határozott fellépésû,
otthoni internet kapcsolattal rendelkezõ

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
közüzemi tartozások kezelésére, másodállásban,
versenyképes jövedelemmel.
Fényképes önéletrajzát az allas@taktikaesstrategia.hu
címre várjuk.

Magyarok cselekedetei
www.boldogságszervíz. hu
an, – a meg nem mondom melyik csatornán – az a jóslós ezoterikus betelefonálós akármi, hát uram pettingeljen rá, mert ilyet, ha tajrészegre issza magát, se tud kitalálni!
Esküszöm magának uram, a Gyurcsók úr Einstein volt
ehhez képest. A fõ-jós csak ül és néz bele a nézõ pacekjába azzal az ivarérett szemével, és aszongya, hogy most telefonáljak, mert itt van a kezében a pénzvonzó mágnes, és
azt az éteren át átfricskázza nekem, csak legyek kész a
nadrágom zsebét illetõen, mert kötegekben érkezik a suska, a mágnes ma tízezerszeres erõvel vonzza a pénzt, s lelkiismeretlen vagyok, ha elmegyek a szerencsém mellett.
Ezoterikus káeftébe ütköztem, mert kártya, tarot, csillag,

V

füst, aura és egyéb jós-szolgáltatók egész csordája várja a
hívásomat, és akkor most és azonnal, s így srévizaví is látja, hogy a mai nap az az én napom, és kapcsiból fordulat
áll be az életembe; hogy így rábukkantam õreá, azaz életem egyetlen sanszára, ha telefonálok. És képzelje uram,
alig telik el negyedóra a fõkántor könyörgésével és megcsörren a telefon.
Csak keresztnév és kor szükséges, így ezt a két fontos
adatot egy cetlin rátûzik az égõ gyertya oldalára, s a jámbor Ilka néni, 76 évesen már várhatja is a nagy pénzküldeményt, minthogy a mágnes ma tízezerszeres energiával
közlekedik. Elõkerül egy hölgy is, aki a betelefonálót abajgató rossz szellemet a válla fölött hátradobja, s ennyi. Van
operáció is, ezt lelki kezeivel is a nõi mágus végzi, úgy
hogy meggyúrja az elõtte tornyosuló semmit, akár a kiscsoportos ovisok a homokozóban, és kész, a betelefonáló
meg van operálva. Komplett szolgáltatás, elektronikus
boldogságszervíz.
És van, aki telefonál, és van, aki átoklevesz, és van, aki
fordulatot jövendöl, (380 forint per perc.) és van csatorna,
mely mindezt sugározza, és meri mûsornak nevezni, holott butító tanfolyam, ámde elektronikusan.
Uram jegyezze meg, amíg van lószar, mindig akad veréb
is. Megjegyeztem.
H.I.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Karácsonyi ajándékötletek
vrõl-évre komoly fejtörést okoz egy
jó ajándék kiválasztása. De ne csak
tárgyakban gondolkodjunk. Meglephetjük szeretteinket egy kirándulással, romantikus közös programmal, akár koncert- vagy színházjeggyel is. Tanulni vágyó egyéneknek találó lehet egy tanfolyam-ajándék is.

É

Krampampuli,
a karácsonyi ital
epjük meg idén családunkat és
vendégeinket ezzel a különleges
itallal. Egykoron, amikor az ünnepek
fényét a családi és társasági összejövetelek adták, kedvelt ital és attrakció
volt. Tegyünk egy nagy tûzálló tálba
cukrozott narancsot, aszalt szilvát, datolyát, fügét mazsolát, diót, mandulát,
mindenbõl egy keveset. Tetejére fémrácsot, erre pakoljunk legalább fél kg
kockacukrot, amit öntsünk le jó erõs
rummal, majd gyújtsuk meg. Az égõ
rumtól a cukor megolvad, és a tálban
lévõ gyümölcsre csepeg. Ha a láng elaludt, öntsünk rá vörösbort, narancslevet, s hogy ne legyen nagyon veszélyes, forró teát. Még melegen csészékben tálaljuk, mindegyikbe gyümölcsöt
is rakva. Ízén, illatán túl kékes lángja,
forró gõze rendkívüli hangulatot
áraszt és betölti a helyiséget, felforrósítja a hangulatot.

L

Panettone,
az olasz karácsonyi kalács

A

karácsonyi ebéd és vacsora végén nem
hiányozhat az asztalról. A süteménynek
jellegzetes magas hengerformája van, kimi nekünk a beigli, az az olaszok- csit a mi kuglófunkhoz hasonlít. Szép,
nak a panettone. Az édesség, ami a dizájnos dobozban árusítják, ami az évtizedek folyamán alig változott. Íze is emlékeztet a kuglófra, nagyon levegõs,
könnyû kelt tészta, benne sok mazsola,
cukrozott gyümölcs, narancshéj, az egész
megszórva vaníliás cukorral. Függõlegesen szeletelik, a szép nagy darabokat
könnyedén megeszi az ember, nem lesz
nehéz a gyomra tõle. Elkészítése kicsit
körülményes, de már nálunk is kapható.
Mutatós a karácsonyi asztalunkon, és nagyon finom karácsonyi édesség!
Kiss Éva

Lebbencsleves és tökfõzelék virslivel

meg ha tálaláskor tejfölt is tesz az asztalra, a lényeg,
hogy forró legyen a leves, a tejföl se hûtse le.
– Látom, sugárzik magáról a gond, hogy Mikulásra milyen kosztot – A tökfõzelékhez a savanyúságosánál vesz megtegyen az asztalra.
gyalult tököt, és egy protekciós adag kaprot. Kell
– Csodálkozik Szabóné? – azon a napon úgyis a szaloncukorról, még egy pohár tejföl, egy fej vöröshagyma, kanálmeg a csokiról szól a nóta, vakarhatja az ember a fejét, hogy
nyi liszt, kevés olaj és ecet.
ehhez valami semleges menût produkáljon!
A finomra vágott hagymát olajon
– Nézze, csinálja azt, amit én. Én lebbencslevest és
megdinszteli, arra ráborítja a
a tél elõtti utolsó „nyárüzenetet”, tökfõzeléket
tököt, és vízzel felengedi. Sózkaporral – virslivel tálalok.
za, és lefedve puhára párolja.
A lebbencsleveshez lebbencstészta, fél kiló
A tejfölben elkeveri a lisztet
krumpli, egy nagy fej vöröshagyma, két geés lassan, hogy csomós ne
rezd fokhagyma, egy pohárka tejszín, tíz delegyen, a tökhöz keveri. Apka füstölt sajt, só, bors és egy kis olivaolaj
róra vágja a kaprot és kevés
kell. No meg egy darab füstölt szalonna. A
ecet kíséretében belekavarja
felforrósított olajon sárgára pirítja az összea tökfõzelékbe. Annyi szál virstördelt lebbencstésztát. A hagymát felaprítlit, ahányan körülülik az asztalt,
ja, a szalonnát felaprítja, kiolvasztja a zsírját
egy serpenyõben löttyintésnyi olajon
és ebben pirítja a hagymát. Lehúzza a lángról, és megszórja
megpirít, s a kitálalt fõzelékre teszi.
fûszerpaprikával, majd felengedi egy kancsó vízzel és hozzáMeglátja, nagy sikere lesz, hiszen a
adja a még hûtõben talált zöldpaprikát meg paradicsomot, a
zöldfõzelékek utolsó üzenete ez, a
megpucolt, kockára vágott krumplit, a lereszelt sajtot, és a
közeledõ zimankó elõtt.
lebbencstésztát, a kísérõ szaftjával együtt. Zellerzöld se árt,
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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HIRDETÉS

Év végi leltár
– a pénztárcánkban is
Az év vége a számvetés ideje, ilyenkor érdemes több idõt szakítani hosszabb
távú pénzügyi döntéseinkre is: forrásaink racionalizálásával, hosszú távú
megtakarításaink újragondolásával akár jelentõsen növelhetjük a befektetéseinkkel elérhetõ nyereséget – véli Varga László, az MKB Bank Pesti Retail
Régiójának igazgatója
anapság egyre jobban figyelünk
arra, mit hozhatunk ki megtakarításainkból, befektetéseinkbõl. A testre szabott, elképzeléseinkhez
és lehetõségeinkhez igazodó megoldás
megtalálása azonban nem egyszerû – ebben segíthetnek az MKB Bank személyes
pénzügyi tanácsadói.

M

Az MKB Alapkezelõ legújabb, december 15-ig jegyezhetõ befektetési alapja
hosszú távon kínál biztonságos befektetési alternatívát. Az MKB FIX Hozamú
Tõke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap meghatározó globális jelenléttel bíró, tõkeerõs vállalatok részvényteljesítményébõl nyújt részesedést,
lejáratkori tõkevédelem, illetve az ötéves
futamidõre járó 20%-os (éves szinten
3,99%; EHM: 3,71%) védett hozam mellett. Az alap alacsony kockázatú befektetési forma, a lejáratkori tõke- és hozamvédelmet annak befektetési politikája biztosítja.

számlára befizetett összeg után adó-viszszatérítés vehetõ igénybe.
Egy egyszerû példa arra, hogyan lehet
500 ezer forint befektetésével az MKB FIX
Hozamú Tõke- és Hozamvédett Származtatott Alapba akár 116 ezer forinttal
több bevételt elérni MKB nyesz számlán:
Az alap lehetõ legalacsonyabb hozamfizetésével kalkulálva, standard értékpapírszámlán az ügyfél 84 ezer forint adózott hozamot érne el az ötéves futamidõ
végén. Ha ezzel szemben nyesz számlán
helyezi el ugyanezt az összeget, összesen
200 ezer forint bevételt érhet el. Ennek
oka egyszerû: a nyesz számlára befizetett
500 ezer forint után adó-visszatérítés vehetõ igénybe, ami jelenleg az évente befizetett összeg 20 százaléka, jelen kalkulációban 100 ezer forint. A 20 százalékos
(éves szinten 3,99%; EHM: 3,71%) védett
hozam, azaz 100 ezer forint pedig mentesülhet a 16 százalékos kamatadó – esetünkben 16 ezer forint – megfizetésétõl.

A kecsegtetõ hozamon túl, ha ügyfeFontos figyelembe venni, hogy nyuglünk az alapot nyugdíj-elõtakarékossági díjcélú megtakarítási formáról van szó,
(nyesz) számlán helyezi el, az elért ho- így a nyesz számlán elért jövedelem adózam adómentességet is élvezhet, míg a mentességének, és az adó-visszatérítés

igénybevételének feltétele a számla
nyugdíjszolgáltatásként történõ megszüntetése. Erre legkorábban a számlanyitás adóévét követõ harmadik adóévben kerülhet sor, a számla tulajdonosának pedig igazolnia kell nyugdíjjogosultságát. A számlán az adóévben befizetett
összeg 20 százaléka után vehetõ igénybe
adó-visszatérítés, maximum 100 ezer forint. Ha a számlatulajdonos 2020 elõtt éri
el a nyugdíjkorhatárt, az adókedvezmény összege legfeljebb 130 ezer forint
lehet évente.
Az MKB FIX Hozamú Tõkevédett Származtatott Befektetési Alapról és a nyugdíjelõtakarékossági számlával kapcsolatos
tudnivalókról, feltételekrõl a bank személyes pénzügyi tanácsadói testre szabott információkkal szolgálnak az MKB Bank
Arena Plaza fiókjában, a Budapest VIII.
kerület, Kerepesi út 9. szám alatt, vagy az
MKB Telebankár 06 40 333 666 számán.
További részletek a www.mkb.hu oldalon.
(x)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
gyorsszolgálati, karbantartási
és hibaelhárító munkálatokat

2011. július 1-tõl az
Épkar Zrt. látja el.
Telefonszám: 2 1 0 - 3 4 1 7 .
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
2011. nov. 13-án este eltûnt 3,5
éves nõstény macska, szürke színû, fekete cirmos. Szimonka névre
hallgat. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében
hozza vissza. Nagyon várom haza.
Tel.: 06-30-378-3993
Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását vállalja VIII. kerületi lakosoknak 10% kedvezmény.
06-70-2876-225
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés,
gyorsan, precízen, rászorultaknak
háznál is. Vécsei Julianna 06-20230-3547, 06-1-789-2859
Nézzen szét pincében padláson!
Pénzt találhat. Régi pénzt, képeslapot, kitüntetést, bélyeggyûjteményt, régi tárgyakat, papírrégiséget keresünk megvételre. Talál-lom
papírrégiség-bolt VIII. ker. Kõfaragó
u.15., Tel: 06-1-784-9719 / 06-30286-3254
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban.
Tel.: 31-35-604, 30-96-25-029

TÁRSASHÁZKEZELÉS! Megbízható, költséghatékony társasházkezelést ajánlunk. FAIR HOUSE
TEAM Kft. Tel./fax.: 781 4653,
E-mail: iroda@fairhouseteam.hu
Dugulás-elhárítás falbontás nélkül,
víz, gáz, központifûtés-szerelés.
Ázások csõtörések megszüntetése. Tel: 402 43 30, 06 20 491 50 89.
Eladó 50+77 nm-es üzlethelyiségek egybenyitva, a Teleki téri piac
oldalában kedvezõ áron. Tel: 0630-565-2581
Bérbeadó lakást keresek minimum
egy évre. Tel.: 06-30-729-7546
Elcserélem felújított házban lévõ
67 nm-es önkormányzati lakásomat, esetleg közüzemi tartozását
is kifizetem, minden megoldás érdekel. Tel: 210-6330
Kifizetem elmaradt lakásrezsijét
50.000.-Ft-ig, ha cserél velem. Kisfuvaros u., II. em., 30 nm, utcai, világos. A ház is felújított. Kérek hasonlót I. em-ig, mfsz. utcait. 06-20962-9113.
Fogsorkészítés, javítás. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Javítás megvárható! József krt. 59-61. Kapucsengõ: 18. Tel: 06-30-334-1963,
06-1-266-6969
GARÁZS HOSSZÚTÁVRA KIADÓ!
A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT MÖGÖTTI ÚJÉPÍTÉSÛ, TEREMGARÁZSBAN. 06 30 202 0625

Fekete – fehérben

Vízszintes: 2. A Tüskevár írójának, Fekete Istvánnak /19001970/ szép versébõl idézünk. Aktualitását a Mikulás adja! Az
elsõ rész /amely a másodikkal együtt azonos a negyedikkel/! 6.
Az idézet harmadik része. /Az elsõ kettõvel azonos negyediket
is kérjük a megfejtéshez hozzáírni! 10. Márványmintázattal díszített. 12. Földrészünk, több szláv nyelven. 14. Római 502. 15. A
tûzhely sütõje, tájszóval. 16. Az aljához pottyant. 17. Balszerencse, közkeletû idegen szóval. 18. Köcsögben van! 19. Madzag. 21.
Bibliai bárkás. 22. Kábítószer. 24. Cégforma, röv. 25. … õrmester;
Arnold Zweig regényhõse. 28. A hidrogén és a kálium vegyjele.
29. Nagy nemzetközi áruházlánc. 31. Tiltószó. 32. … Vid; a Szigeti veszedelem hõse. 33. Csörög a vége! 34. Elõ-pomerániai német város Rügen közelében. 37. Pascal, röv. 38. Német író, egyik
regénye a Sasok és griffmadarak /Stefan/. 39. Igavonó háziállat.
40. Tompa zaj. 42. A múlt idõ jele. 44. Diadalkiáltás. 46. Társadalombiztosítás, röv. 47. … Szófia; isztambuli mecset. 48. Erika, becézve. 50. Kalotaszegi helység, román neve Aghires. 52. Morzehang. 53. Ne … /ne kövesd el/! 54. 140 ezer körüli lakosú város
az USA Ohio államában. 55. Anyagi veszteség. 56. Institute of
Food Research; élelmiszerkutató intézet, röv. 57. Dunai román
kikötõváros. 58. Ferde tornyáról ismert olasz város. 59. Cosa …,
a szicíliai maffia.
Függõleges: 1. Az idézet ötödik, befejezõ része. 2. Van bátorsága. 3. Szintén. 4. Fentrõl szemlélni tud. 5. Erõdítmény ódon
része. 6. A fluor és a platina vegyjele. 7. Elõadó, röv. 8. Égi paradicsom. 9. Fotó-világmárka. 11. Csúnya, csikorgó hangon szól
/pl. rádió/. 13. Szállodalánc Trinidad-Tobagóban /OJAR/. 16.
Törpe /pl. japán/ baromfi /két szó/. 20. Az idézet második része. 23. Dabas határai! 26. Így is becézik Idát. 27. … Moro; tragikus sorsú olasz politikus.30. Prága lakója. 31. Buzdító szócska.
35. … Rádió. Szlogenje: Zene, amely átkarol. 36. Ásványi fûszer.
37. Jóbarát, haver. 41. A bárium vegyjele. 43. A francia kártya színe. 45. Madrid királyi csapata. 46. Francia hármas /TROIS/. 49.
Elfogadja a véleményét /két szó/. 51. Olasz mértékegység: tíz
deka. 54. Dativus, röv. 55. Koreai gépkocsitípus. 57. A gallium
vegyjele. 58. A prazeodímium vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére
(1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 01. 06.
11. 02-ai rejtvényünk megfejtése: Drágám, ha diétára vagyok fogva is,
azért még megnézhetem az étlapot.
Nyerteseink: Szondy Istvánné, Zorka László
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

Karácsonyi vásár
a Mátyás téren
A Józsefvárosi Önkormányzat
szervezésében
Egy hónapon át ajándékok
és kézmûves tárgyak kavalkádja
vár mindenkit a Mátyás téren.
A vásár december 3. és január 3. között
minden nap 10-22 óra között nyitva áll.
Készüljön velünk az Ünnepekre!
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