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Húsvét, a megújulás ünnepe

ÖNKORMÁNYZAT

Májusban újra Ludovika Fesztivál!
Gõzerõvel folynak az elõkészületek, mivel alig több mint
egy hónap múlva kezdõdik a II. Ludovika Fesztivál az Orczy-parkban. A képviselõ-testület döntése alapján, a kerület idén is támogatja a katonai fesztivált, amely ezreket
vonz Józsefvárosba. Május 13-tól 15-ig ismét katonák, huszárok, vitézek szállják meg a kerület legnagyobb parkját.

ég színesebb, még látványosabb lesz a II. Ludovika Fesztivál. Az Orczy-parkba tervezett nagyszabású eseményt idén május közepén
rendezik meg. A tavalyihoz hasonlóan a honfoglalástól kezdve napjainkig minden korszak
katonasága bemutatkozik. A
látványos küzdelmek bemutatkozása mellett a hagyományõr-

M

zõk három napra ki is költöznek az Orczy-parkba, így mindennapi életükkel is megismerkedhetnek a látogatók. A korhû öltözetek, fegyverek mellett
valódi harckocsikkal, tankokkal és egyéb katonai eszközökkel is találkozhatunk, miközben a gyerekeket kézmûves
programokkal is várják a szervezõk.

Az I. Ludovika Fesztivál 2010.
május utolsó hétvégéjén, méltó
módon hajtott fejet a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia emléke elõtt. Évszázados
hagyományokat bemutató programsorozatával, a Száznapos
Ünnepségen résztvevõ hallgatókkal újra pezsgõ élet költözött
az Akadémia kertjébe. A Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalja felvállalja, a Magyar
Királyi Honvéd Ludovika Akadémia hagyományait, erre a tradícióra építve kívánja a magyar
hadikultúrát is népszerûsíteni,
és akarja társadalmi kapcsolatait
erõsíteni. A fesztiválhoz közvetlenül kapcsolódik, és több hely-

színen zajlik, a Száznapos Ünnepség, amely a magyar hadi
kultúra keresztmetszetét mutatja be. Ezzel egyidõben toborzást
hajtanak végre, építik és erõsítik
a civil társadalomban való szerepvállalásukat, így a Józsefváros Önkormányzatával való
együttmûködést is. Ezért is
döntött úgy a kerület vezetése,
hogy idén is 5 millió forinttal támogatja a rendezvényt, hiszen a
II. Ludovika Fesztivál továbbviszi a 2009-ben új helyszínen
megrendezett Száznapos Ünnepség, majd a 2010-ben elsõ alkalommal megrendezett Ludovika Fesztivál sikerét, hagyományát.

Katonai attasék tájékoztatója
külszolgálatra induló katonai
attasékat fogadta Kocsis Máté,
Józsefváros országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Honvédelmi
és rendészeti bizottságának elnöke.
A Katonai Felderítõ Hivatal (KFH)
kérésének eleget téve, a civil kontroll fontosságáról tartott elõadást,
valamint ismertette a Honvédelmi
és rendészeti bizottság törvényalkotó munkában való részvételét, illetve az elért eredményeket. A katonai
attasékon kívül az elõadáson részt
vett Négyesi József a KFH fõigazgató-helyettese, Bleszity Richárd õrnagy, elnöki kabinetfõnök, valamint
Laban János fõtanácsadó és Homola
Csaba ny. dandártábornok.
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Orczy Negyed Program: elõkészítés alatt
Az Orczy Negyed megújulásának lehetõségeirõl, az infrastrukturális és szociális rehabilitáció kérdéseirõl, valamint a fejlesztések lehetséges finanszírozásáról tartottak
egynapos mûhelybeszélgetéssel egybekötött konferenciát március 5-én, a Bárka Színházban. A tanácskozáson
részt vett Robert Milders Hollandia magyarországi nagykövete, Egry Attila alpolgármester, a Rév8 Zrt. vezetõi, a
holland kormány által finanszírozott holland szakértõi
csapat, valamint az önkormányzat munkatársai.
ajátos, de számunkra mindenkép elõnyös munkamegosztásban zajlik az Orczy
Negyed Program elõkészítése.
Az önkormányzat és a Rév8
Zrt. ugyanis egy, a holland kormány által finanszírozott DISC
(Dutch Initiative for Sustainable Cities/ Holland Kezdeményezés a Fenntartható
Városokért) programhoz csat-

fejlesztéssel foglalkozó szakértõi bérét, akik a mi igényeink
szerint végzik a feladatukat.” avat be minket az elõkészítés folyamataiba Alföldi György a
Rév8 Zrt. tanácsadója, aki maga
is beszámolt a konferencián az
elmúl évek során Józsefvárosban megvalósult fejlesztési
programokról. Úgy, mint a Corvin-sétány, a két Magdolna Ne-

lakozott, ahol a holland fél vállalja az Orczy Negyed Program
elõkészítésében, és tervezésében résztvevõ szakértõinek finanszírozását.
„A holland fél fizeti a munkában résztvevõ komplex terület-

gyed valamint az Európa Belvárosa program fejlesztéseirõl, tanulságairól. Bemutatta a vendégeknek Józsefvárost, annak történetét, szocio-kulturális sajátosságait. Szólt a kerület lehetõségeirõl, és az Orczy Negyed új-

S

Huszonnégy polgármester
Józsefvárosban
avi rendszerességgel hívja össze a
fõváros polgármestereit Tarlós István fõpolgármester. A legutolsó ilyen találkozót Józsefvárosban tartották. Az eseményeken a fõvárosi kerületek vezetõi
tartanak átfogó egyeztetést Tarlós István
fõpolgármesterrel, az éppen aktuális kérdésekrõl. A Hotel Palazzo Zichy-ben tar-
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raélesztésének fontos szerepérõl. Kiemelte: városrészeket
csak fizikálisan megújítani nem
lehet, szociális megújulásra van
szükség.
Egry Attila is hasonló gondolatokat fogalmazott meg bevezetõjében, fontosnak tartja,
hogy az Orczy Negyed megújításáról, már nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is beszélhetünk. A szakemberek
végre együtt gondolkodhatnak
a nagyszabású terv elõkészítésén, amelyhez megvan a kellõ
politikai akarat. Mint elmondta: óriási lehetõségek vannak a
kerületben, hisz itt van a legtöbb oktatási intézmény, a Klinikák és Budapest egyik legnagyobb parkja, a sok más nevezetesség mellett, de mint
mondta, nem elég csak infrastrukturálisan megújítani Józsefvárost, fontos, hogy szociálisan
is megújuljon a kerület. Józsefváros hátrányosabb, elmaradottabb részeirõl és az elmúlt

évtizedek öröksége kapcsán elmondta: a kerület nem magától
lett ilyen, annak politikai okai
voltak, 1956 után a pártállam
bosszúból a forradalmi események miatt, magára hagyta a
kerületet, így a felújítás a háború után érdemben nem tudott
megkezdõdni
A mûhelybeszélgetésen szó
esett az Orczy Negyed program lehetséges EU, nemzeti és
privát finanszírozási lehetõségeirõl is. A források minél elõnyösebb kihasználásához azonban egy nagyon jól elõkészített
tervre és programra van szükség, - hangsúlyozták a DISC
projekt magyarországi tevékenységéért felelõs RoeleveldSikkes Architects építésziroda
munkatársai, Dick Sikkes és
Imricskó Edit. Ezt a törekvést
szolgálták a szakmai elõadások, a helyszíni szemlék és a
gyakorlati kérdések megvitatására lehetõséget adó délutáni
mûhelybeszélgetések.
nyz

tott rendezvényen részt vett minden ke- ható. Ismert, hogy egy felmérés szerint a
rület polgármestere, illetve alpolgármes- világ luxusszállodái között, a Hotel
tere, ahol a fontos fõvárosi témákat köve- Palazzo Zichy a 8. helyen szerepel.
tõen Józsefváros aktuális eseményeirõl
tartott beszámolót Kocsis Máté. A VIII.
kerület polgármestere beszélt a kerületi
hajléktalankérdésrõl és a parkolást érintõ
ügyekrõl is.
A polgármesteri találkozó helyszíne is
arra hívta fel a budapesti kerületek vezetõinek a figyelmét, hogy Józsefvárosban
számos világszínvonalú helyszín talál3
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Szemben a bizottsági döntéssel

Maratoni Testületi

Kocsis Máté felülírta a segélyekrõl szóló döntést

A

jra kellett tárgyalni 27 átmeneti segély iránti kérelmet,
miután Kocsis Máté felülbírálta a Humánszolgáltatási
Bizottság döntését. A bizottság ugyanis Komássy Ákos javaslatára csak négy esetben ítélte meg a segélyt. A polgármester
úgy döntött, élve az önkormányzati törvény nyújtotta lehetõségével, felfüggesztette a döntést és a testület elé vitte a 27
ügyet. Kocsis azt a javaslatot tette, hogy a testület támogassa
mindegyik kérelmet.
Komássy Ákos kérte, hogy a 31 kérelmezõbõl csak 4 kapja
meg a kért segélyt, arra hivatkozva tette meg javaslatát, hogy
szerinte felül kellene vizsgálni és új alapokra kell helyezni az
önkormányzat segélyezési rendszerét.
Információink szerint Kocsis Máté a képviselõ-testületi ülésen felhívta rá a figyelmet, hogy a segélyezés rendszerének
esetleges módosítása, illetve annak felülvizsgálata nem ettõl
a 27 átmeneti segélytõl függ, ezért is javasolta, hogy fogadják
el mindegyik kérelmet.
Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, újságírói kérdésre elmondta, hogy a szociális ellátási rendszer
átalakulóban van. A segélyezés gyakorlatát és hatásait a Hivatal folyamatosan nyomon követi, és felkészült arra, hogy
az országos változásokhoz igazítsa. Hozzátette, hogy meszszemenõen egyetért a Polgármester javaslatával, eddig is
minden jogszabály szerinti jogosult rászoruló kérelmezõ kapott átmeneti segélyt a Bizottságtól és ezután is kapni fog.

Ú

Pályázati felhívás
munkahely: Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Központ
és Általános Iskola (1084 Budapest, Tolnai L u. 11-15.)
a beosztás megjelölése: igazgató
a megbízás idõtartama: 5 év
a megbízás kezdõ napja és megszûnésének idõpontja: 2011. augusztus 1 – 2016.
július 31.
a megbízás feltételei: fogyatékosság típusa szerinti gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktortanítói, terapeuta
végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább öt év pedagógus
4

hosszúra nyúlt április 7-ei testületi ülésen számos határozatot hoztak a képviselõk. Tárgyaltak pénzügyi, gazdasági, humánszolgáltatási és város-rehabilitációval kapcsolatos elõterjesztéseket. A számos témakör közül a Ludovika
Fesztivál támogatásában volt a pártok között a legkisebb
egyetértés. Molnár György (MSZP) soknak tartja a háromnapos katonai fesztiválra szánt ötmillió forintos támogatást, véleménye szerint két millió is elég lenne, a maradék három milliót pedig a civil szervezeteknek adná. Kocsis Máté polgármester, a határozat elõterjesztõje kérte képviselõtársait, hogy
összefüggésében ítéljék meg a kérdést. Mint kifejtette, azzal,
hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Ludovika Akadémia
épületébe költözik hatalmas infrastrukturális beruházásokat
hoz magával, ez milliárdos fejlesztéseket jelent. Az egyetem
létrejöttével az Orczy Negyed is újjászülethet. Ez egy jó partneri kapcsolatot feltételez a minisztériummal, amelynek kerületünkkel együtt fontos a Ludovika Fesztivál – hangsúlyozta a
polgármester. Kezeljük rendszerben a kérdést, és jó szándékunk jeléül támogassuk ezt a népszerû fesztivált, mondta.
Egry Attila alpolgármester hozzátette, hogy minden valószínûség szerint, a Ludovika Fesztiválon jelenti majd be a kormány hivatalosan is, az egyetem megalakulását. A képviselõ
testület végül, az MSZP és az LMP képviselõinek „nem” szavazata ellenére elfogadta a határozati javaslatot, így idén ismét nagyszabású Ludovika Fesztiválra számíthatunk.

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a megbízás kiegészítõ feltételei: elõnyt
jelent az intézményvezetõi szakképzettség megléte
beosztáshoz kapcsolódó juttatások Illetmény: Kjt. szerint
a pályázat formája: A pályázatokat két
példányban, írásban kell benyújtani,
mely tartalmazza a pályázó szakmai életrajzát, a vezetõi programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülõ kerületi fejlesztésekhez igazodó innovatív pedagógiai elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelenjen meg az
intézmény menedzselésére irányuló vezetõi elképzelés.

benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap
benyújtásának helye: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082
Budapest, Baross u. 63-67.) Humánszolgáltatási Ügyosztály, Oktatási és Kulturális Iroda.
A pályázatok elkészítéséhez szükséges
tájékoztatás kérhetõ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082
Budapest, Baross u. 63-67.) Humánszolgáltatási Ügyosztály, Oktatási és Kulturális Iroda.
a pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejétõl számított 90 nap
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Tanácskoztak a katasztrófavédelem emberei

Kétnapos operatív törzsgyakorlat Józsefvárosban
Az utóbbi fél évszázadban megváltozott az emberek véleménye a békeidõkben is bekövetkezhetõ katasztrófák, rendkívüli helyzetek kezelésérõl. Voltak évtizedek, amikor az
üzemek, hivatalok kijelölt katasztrófavédelmi személyzete
jópofa és laza idõtöltésnek vette, vehette a vészhelyzeteket,
s különösen az azokra való felkészülést, mert az Élet, illetve
a jó öreg Föld nem produkált vészhelyzeteket, katasztrófákat, amik igazán próbára tették volna e szervezeteket.
– „Március 29-én riasztással
kezdõdött a VIII kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség gyakorlata. A Fõvárosi Polgári és
Katasztrófavédelmi Szövetség
támogatásával március 28-29én kétnapos kerületi operatív
törzsfelkészítés illetve gyakorlat zajlott.”- kezdte tájékoztatóját Simon Máté hadnagy, a kerületi polgári védelem parancsnoka. Megtudtuk: az operatív
törzs az önkormányzat alkalmazottaiból, köztisztviselõibõl
tevõdik, azokból, akiket polgármesteri határozattal erre a
szolgálatra kijelöltek. A védelmi bizottság elnökének egyetértõ határozatával ez az a testület, mely vészhelyzetek esetén riadóztatható. Létszámuk

24 fõ, s az õket irányító kirendeltségben két katasztrófa-védelmis tevékenykedik.
Az önkormányzat dolgozói
között természetesen a szakirányú képzettséggel rendelkezõk
a katasztrófavédelem szerkezetében is szakirányú feladatokat
kapnak. Például a logisztikai
munkacsoportnál olyanok kapnak feladatot, akik önkormányzati tevékenységükben is
ilyen jellegû munkát végeznek.
Az életkori korlátokat is törvények szabályozzák: férfiaknál
18 és 55 év között, nõknél 18-50
éves korig oszthatók be a katasztrófa-védelmisek mentési
munkálatokra. Simon Máté elmondta, hogy egy ilyen kétnapos gyakorlat tematikája, lebo-

nyolítási rendje lényegében
nem változott, hiszen a jogszabályok se változtak. A „hadrafogható” technika viszont állandóan változik, megújul, modernizálódik A riasztás mobiltelefonos rendszerben zajlott.
Változás az operatív törzs létszámában következett be, hiszen a csökkenõ lakosságszám
csökkentett irányító apparátust
vont maga után. Fontos ismerni a „ minõsített esetek” fogalmát, amit a védelmi parancs-

A kerület jövõje volt a téma
A Józsefvárosi Önkormányzat képviselõi kerületünk jelenérõl, közeljövõjérõl és gazdasági helyzetérõl tartottak elõadást a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara (BKIK) kerületi
tagjainak.

szélt. Tájékoztatta a résztvevõket arról is,
hogy a jövõben milyen beruházásokra,
felújításokra kerül sor. Egry elmondta, a
következõ évben a fejlesztések mellett
nagy hangsúlyt fektettek a közbiztonság
javítására is. Szólt a hosszú ideje megol-

onyhády Elek, a VIII. kerületi
Tagcsoport elnöke köszöntõjében
hangsúlyozta, fontosnak tartja az önkormányzattal meglévõ kapcsolat tovább mélyítését. Koji László, a BKIK
tiszteletbeli elnöke bevezetõjében elmondta: fontos partner az önkormányzat, hiszen a vállalkozások a tevékenységükhöz szükséges engedélyezési eljárások kapcsán, illetve az
adók megfizetése tekintetében, szinte
napi kapcsolatban állnak az önkormányzattal.
Józsefváros vezetését Egry Attila, a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere képviselte, aki az eddig lezajlott, vagy
éppen folyó kerületi fejlesztésekrõl be-

dásra váró Horváth Mihály tér és környezetének rendezésérõl, amit az önkormányzat a Teleki térhez hasonlóan szeretné megújítani.

B

nok rendel el, s ami alapjában
határozza meg a tennivalókat,
menteni-valókat és intézkedéseket.
A Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság VIII. kerületi Kirendeltsége az önkormányzat
épületének harmadik emeletén, a 306-os számú irodában
dolgozik, a kerület lakosai itt
találják az operatív igazgatóságot. Telefon: 334-0311. E-mail
cím: pvkirbp@ katasztrófavédelem.hu
H.I.

Soós György, a Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságának elnöke, az újonnan hozott
kerületi rendeletekrõl, a fizetendõ adók
mértékérõl adott tájékoztatást. Elmondta,
2011. január 1-tõl emelkedett az építményadó, 1.580 Ft/m2/év, a telekadó
mértéke pedig 287 Ft/m2/év. A gépjármú elhelyezési kötelezettségrõl szóló önkormányzati rendeletben szereplõ és a
közterület-foglalással kapcsolatos díjtételek ez évtõl szintén változtak.
Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság két példaértékû fejlesztésrõl szólt, amit a kerület végrehajtott. A
közterületi kamerarendszerek kiépítésérõl, amely következtében jelentõsen
visszaesett a közterületi bûncselekmények száma, és, hogy az önkormányzat saját kezébe vette a parkolási feladatokat. Mindeközben az épületek
homlokzatai szépülnek meg, sétálóutcák és forgalom csillapított útszakaszok születnek. Szatmáryné Jähl Angéla, a BKIK Tagcsoport Elnökök Kollégiumának elnöke, fõvárosi a kamarák
múltjáról, a BKIK és a Fõváros közötti
együttmûködésrõl tartott tájékoztatót.
5
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Ingyenes szûrõvizsgálat az év minden hónapjában!
Óvja egészségét! Ismerje meg egészségi állapotát! Keresse fel ingyenes szûrõvizsgálatainkat, hogy idejében felismerjük esetleges megbetegedését, hogy azt eredményesen gyógyíthassuk!
A szûrõvizsgálatok ideje: minden hónap utolsó szombat, 8-14 óráig.
Dátum
Program
Szakrendelés
Április 30.
Prostata és egyéb urológiai
szûrõvizsgálat (vizelési zavarok,
férfi nemi mûködési zavarok vizsgálata)
Május 28.
Szemészeti szûrõvizsgálatok (látászavar, diabéteszes
és érbetegek szemfenék vizsgálata, glaucoma)
Június 25.
Bõrgyógyászati szûrõvizsgálat
(anyajegy, bõrdaganat)
Július 30.
Nõgyógyászati szûrõvizsgálat (nõgyógyászati
rákszûrés, vérzéses zavarok vizsgálata,
nõi nemi mûködés zavarai)
Augusztus 28.
Nyári szünet
Szeptember 24.
Bõrgyógyászati szûrõvizsgálat
(anyajegy, bõrdaganat)
Október 29.
Allergológiai szûrõvizsgálat
November 26.
Cukorbetegek neuropathiás szûrése,
diabéteszes láb szûrõvizsgálat
December 17.

Kardiológiai szûrõvizsgálat
Magas-vérnyomás, ISZB

Urológia
Szemészet
Bõr és
Nemibeteggondozó
Nõgyógyászat
Bõr és
Nemibeteggondozó
Allergológia
Ideggyógyászat,
Érsebészet
Diabetológia
Kardiológia

A szûrõvizsgálatok helye: Budapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28 Szakorvosi Rendelõintézet
A szûrõvizsgálatokon való részvétel elõzetes telefon bejelentkezés alapján történik.
A bejelentkezõ telefonszám: közvetlen 323-0063, központon keresztül 3336-730-39ig/135, 160, 165 mellék
Szeretettel várunk minden saját egészségéért felelõsséget érzõ kerületi lakost!

Az Esély és a Lakatos
A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési Központ Szülõi
Munkaközössége petíciót nyújtott át az
önkormányzat részére, hogy tárgyalja
újra a képviselõ testület iskolájuk és az
Esély Kövessi Erzsébet Iskola összevonásáról szóló határozatot. Az összevonásról azonban még nem született határozat, csak szándéknyilatkozatot hozott
a testület.
szülõk a két intézmény lehetséges
összevonása miatt fordultak az önkormányzathoz. Mint mondják, elsõsorban a Lakatos iskolában folyó rendészeti
képzés jövõjét féltik, és azokat a tanulókat, akik a Lakatos gimnáziumi részének
elvégzése után rendõri pályára készülnek.
A petíciót Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke vette át a szülõk képviselõitõl, akikkel el is beszélgetett problémájukról. A beszélgetés során
elmondta, nem érti a tüntetés okát, hiszen
semmi nem szûnik meg. Zentai elmondta, hogy az önkormányzat a diákok érdekeit nézi elõször, és a két intézmény öszszevonásának elõkészítésekor is ezt te-
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kintik mérvadónak. Emlékeztetett, hogy
a képviselõ testület csak szándéknyilatkozatot fogadott el a két intézmény öszszevonásáról, döntés még nem született.
Mint mondta, a szülõk észrevételeit is figyelembe fogják venni a határozat meghozatalánál, hiszen a petícióban arra kérik a
kerület vezetését, hogy vegyék figyelembe
a gyerekek érdekeit. Ezt azonban már a
szándéknyilatkozatban is meghatározta az
önkormányzat. Zentai arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy
hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a diákoknak plusz szolgáltatásokat nyújtsanak
az új rendszerben.
A szülõk elmondása szerint az
Esély Kövessi Erzsébet iskola pedagógiai programja
fõleg a hátrányos
helyzetû gyerekek
felzárkóztatását
szolgálja, míg a Lakatos Mûvelõdési
Központ a felzár-

kóztatás mellett a tehetséggondozást és a
roma fiatalok integrációját tartja szem
elõtt.
Az ügyben megkérdeztük az Esély
Kövessi Erzsébet Iskola igazgatóját, Kozma Lászlót, aki szintén elmondta, hogy az
összevonásról még nem született döntés,
és hogy a Lakatos iskolából még senkivel
nem egyeztetett az intézmény sorsát illetõen. Ezért nem érti miért gondolják úgy a
szülõk, hogy megszûnik a rendészeti képzés. Kérdésünkre válaszában megerõsítette, hogy a rendészeti képzés az intézmények összevonása után is megmarad, és
az iskolák ezután is saját intézményeikben, külön folytatják munkájukat.

KULTÚRA

A Józsefvárosi Zeneiskola díszhangversenye
A kerület nemes hagyományai közt is várva-várt program
volt a kerületi zeneiskola hangversenye április másodikán, amelyre visszaáramlottak a már végzett növendékek,
csatasorba álltak a tanárok, s a tanulók legjobbjaival gálakoncertet adtak a kerület zenekedvelõ közönségének.
Semmelweis
Egyetem
Dísztermébe szervezett
koncert ötlete Katona Gábornéhoz, a zeneiskola igazgatójához és Munia Zoltán karnagyhoz kapcsolódik, akik az Európai Önkéntesség Évében a zene
erejével és hatalmával kívántak
segíteni a felsõzsolcai testvérintézménynek, a Felsõzsolcai
Mûvészeti Iskolának. Az árvízi
károk idején bizony sokadik a
sürgõsségi teendõk listáján egy
zenei intézmény talpra-állítása,
ezért is nagy jelentõségû a segítség, amellyel Józsefváros
Felsõzsolca segítségére sietett.
A hangverseny bevezetõ beszédei az összefogásról szóltak. Errõl szólt Sántha Péterné
alpolgármester, errõl beszélt
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dr. Tóth Lajos, Felsõzsolca polgármestere, s ennek fontosságát
hangoztatta
Katona
Gáborné, a zeneiskola igazgatója. A Semmelweis Egyetem
díszterme megtelt. Nem csak a
felsõzsolcai közönség, akik autóbusszal érkeztek, nem csak a
kerületi elõadómûvészek hozzátartozói, de a zeneiskolához
nevelõdött törzsközönség is
megjelent, és nagy élvezettel
hallgatta a különleges koncertet. A felsõzsolcai zenész-növendékek közül emlékezetes
marad Ladányi Tamás, a 11
éves trombitás „Isten-áldotta”
tehetsége, valamint Tóth András tenor-kürtös zenei érzéke
és fizikai adottsága. A „hazaiak” zenei produkcióiból kima-

gaslott Bartók Béla hegedûkettõs-mûveinek ihletett elõadása
Markó Gitta és Szuromi Borbála révén. Szokatlan és ritkán
hallott zenei esemény volt
Liszt Ferenc Tolsztoj versére írt
A vak dalnok címû melodrámája, melynek prózai részét
Répászky Miklós, zongoraszólamát Balázsné Szatmári Éva
adta elõ.

A jótékonysági est pénzt rejtõ pecsétes dobozát, az önkéntes adományok tárhelyét még
nem nyitották fel, de Katona
Gáborné igazgatónõ szerint, az
önkéntesség évének ez a zenei
eseménye teljes sikert hozott, s
az „Összefogás” jelszavával
zajlott gálakoncert magasra tett
szakmai mércéjével marad emlékezetes.
H.I.

Ipartörténeti szenzáció a Tavaszmezõ utcában

Kandó Kálmán fázisváltója Józsefvárosban
Kandó Kálmán neve a magyar szellemóriások névsorában is elõkelõ helyen áll,
közel száz hazai szabadalma
és világraszóló találmányai
révén a halhatatlanok egyik
csillaga. Fázisváltója, melylyel az egyfázisú felsõ vezetékrõl háromfázisú villanymotort mûködtetett, forradalmasította a villamosított
vasúti közlekedést. A Kandó-mozdony fogalommá lett
Európában, Kandó Kálmán
neve pedig az Edisonok, Teslák, Ganz-ok társaságában
hirdette a magyar szellem
erejét.
prilis elsején fura szállítmány érkezett
Józsefvárosba, a Tavaszmezõ utcába.
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának egyetemi udvarára
daruzták a 12 tonnás ipartörténeti monstrumot, a hajdani elsõ kísérleti Kandó-mozdony fázisváltó szerkezetét. Az egyetem
névadójának öntöttvas leletét mindeddig a
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Közlekedési Múzeum, mint védett mûtárgyat óvta, április óta viszont szimbólum
Józsefvárosban, a körötte közlekedõ diákok áhítattal nézhetik a hajdani mozdony
„lelkét” a fázisváltót. Kandó 1869 július 8án született, s a Fasori Lutheránus Gimnáziumban tanult. A Nikola Tesla által feltalált indukciós motorok, generátorok,

transzformátorok „atyja” lett, a
hajdani Ganz gyár új korszakot
kezdett Kandó találmányaival.
Zipernovszky Károly volt a fõnöke, majd mindketten a Mûszaki Egyetem oktatói lettek.
Az olaszországi Valtelina vasútvonalat a Ganz készítette, ez
volt a háromfázisú elektromos
vontatás referencia-modellje. A
Trenta elnevezésû Kandó-mozdony már 100 kilométeres sebességgel vontatott, és Kandó
készítette a Párizs-Orleans
közti vasút egyenáramú gyorsvonati mozdonyait is. 1932-ben
a Nyugati pályaudvar és Alag
között közlekedõ kísérleti Kandó vonat fényes mûszaki sikert
hozott, Kandó életmûve ekkor nyitotta
meg a Hungaricumok széles tárházát.
A most idehozott fázisváltó fölé átlátszó
üvegépítmény kerül, hogy kései utódaink
is láthassák a világra-szóló elektronikai találmány hõskorát. A Kandó Kálmán féle
fázisváltó emlékhellyé lett. Avatása õszre
várható.
H.I.
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HÚSVÉT

A tojás
z elsõ tojást édesapám vette ki a tálból, és mindig
pont annyi részre vágta, ahányan szerettei az asztalnál ültek.
Húsvétvasárnap e rövid szertartás mindig így történt, pedig az
ünnepi asztalra jutott tojás bõven, ráadásul akkor még mindegyik sárgább volt. Jól emlékszem, néha tán egy kicsit türelmetlenek is voltunk, de az elsõ
falat közös volt, mint az Úristen,
kitõl azt kértük maradjon együtt
a család. Legtöbb helyütt az Úristen meghallgatta a kérést. Az
asztalfõn családapák ültek,
jobbjukon a feleség, kiknek ez
így megfelelt. Az asztal körül rakoncátlan gyerekek, akikkel baj
volt, mégis Õket tekintették a
legnagyobb áldásnak. Emlékszem, az idõben, úgy is mondták, a manapság terhesnek nevezett lányokra, „áldott állapotban van”. Az akkor tisztelt hagyományok szerint, a családtagok az elsõ tojástól titkon azt is
remélték, ha valaki eltéved az
életben, majd eszébe jut, kivel
fogyasztotta a húsvéti étkeket,
és feltámadáskor hazatalál. Az
elsõ egészben fõtt tojás lett a csa-
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ládi összetartás jelképe. Szintén
elõdeink szokása volt, hogy a lányok, asszonyok Húsvétvasárnap a legszebb tavaszi ruhájukat öltötték fel, ezzel is megmutatva a feltámadás, újjászületés
örömét. Lehet, az sem volt mellékes, hogy hétfõn érkeztek a legények, kiket az idõben még
örömmel fogadtak, mert Õk
verset mondtak ékeset és nem
mindnyájan ugyanazt. Nagyanyáinknak eszébe se jutott elmenni hétfõn hazulról, sõt
örömmel nyitottak ajtót a vendégnek. Az idõsebbek talán em-

Részletek a Parasztbibliából
– A húsvéti locsolkodás annak az emlékére van, hogy összementek az asszonyok, úgy mint most is: ha valami van,
összefutnak az asszonyok és beszélgetik,
hogy mi van.
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lékeznek rá, Húsvét elõtt még
tojást is festettek, leginkább pirosat. Ma már kevesen tudják,
az elsõt a Megváltó, saját vérével. Történt, hogy Krisztus a keresztfán bûneink miatt szenvedett, mikor egy asszony nagy
kosár tojással megállt elõtte
imádkozni. Jézus vére rácseppent a tojásokra, eztán vált szokássá a húsvéti tojást pirosra
festeni. A vallásos eredten túl
késõbb már azt is susogták,
hogy a piros szín nem csak a
vért, hanem az életet, sõt a szerelmet is jelenti. Többen megfi-

Oszt akkor ott is összementek az asszonyok és beszélgetik, hogy:
– Feltámadt az Úr Jézus, feltámadt!
A Pilátus ablaka alatt, vagy hol volt!
Oszt a szolga kiment és végigöntötte õket
egy vödör vízzel, hogy mit beszélnek ottan, menjenek onnan szét! Így van most
is, ha valami van,
összemennek az
asszonyok. Mink
úgy hallottuk,
hogy arról van a
locsolkodás.
– Amikor az Úr
Jézus halála volt
a földön, meghalt
az Úr Jézus, és
akkor szertevitték másnap a
hírt, hogy: - Feltámadt a Mester!
És egy kisleány is híresztelni
kezdte a falúban,
hogy föltámadott

gyelték, hogy fiatal lányok sokszor a legszebb piros tojást a nekik tetszõ hetyke legénynek
ajándékozták. A tojás így lett hamarjában szerelmi szimbólum is
Húsvétkor. Minden szokás mellett és elõtt, elõdeink Krisztus
Urunk feltámadását ünnepelték. Ezért nem szégyellték, és
soha nem sajnálták idejüket arra, hogy templomba térjenek,
sõt köszönetet mondjanak
„ilyen nagy jókért” az Istennek.
Elõbb pénteken, mikor nagyapáink nem ettek húst, mert úgy
vélték, ha Jézus urunk a Keresztfán így szenvedett értünk,
egy napi böjt, emlékezés részünkrõl csekély áldozat. Igaz,
valljuk be, esendõ emberként,
sokszor és sokan vártuk az esthajnalcsillagot, a körmenet végét és a terített asztalt. Vasárnap
a sonkát, hétfõn a gyûszûnyi pálinkát, „persze csak az íze kedvéért”. Számos húsvéti emlék
közt, már egyetemi éveim alatt
egyszer elõfordult, hogy csak
hétfõre értem haza. A kalácsot
találtam meg elsõnek, majd a
hûtõben gyorsan meglett torma,
kolbász, sonka. „Jó étvágyat,
kóstolj meg mindent, de elõbb
ezzel kezd,” - szólt a hátam mögül apám és alufóliában letette
elém a húsvéti tojást és életem
egy félretett darabját.
Vigh Mihály

az Úr Jézus. A kötényében tojás volt. S
akkor azt mondta az egyik ember, hogy:
- Nem hiszem el, hogy föltámadt Jézus,
csak akkor, ha a kötényedben pirossá
változik a tojás. És a tojás pirossá változott a kötényiben, attól kezdve van az a
piros tojás.

Locsolóversek
Én kis kertész legény vagyok,
Rózsafákat locsolgatok.
Meglocsolom az anyját,
de még jobban a lányát.
Szívembõl kívánom, a hímest elvárom!
**************
Húsvét második napján mi jutott eszembe:
Csuprot, vízipuskát vettem a kezembe.
Elindultam véle hímeseket szedni;
Adjátok hát lányok, ha nem sajnáljátok,
Ha pedig sajnáljátok, rögtön porrá váltok.

EGYHÁZ

Mi a Húsvét?
Tavasz. Húsvéti tojás. Nyuszi keresés. Nagy kirándulás. Csupa
jó dolog, csupa eredmény, siker. Pedig a Húsvét nem így kezdõdött sem az Ószövetség népénél, a zsidóknál, sem a keresztényeknél, Jézus közösségénél. Míg Mózes népe kemény útra
indult azon az elsõ Húsvéton, hogy 40 évig zarándokoljon a
pusztában, 40 évig ne találja hazáját – az Újszövetségben Jézus
népe a Nagyhéttel kezdi a Húsvétot – hiszen Jézus Urunk szenvedésével kezdõdik a húsvéti öröm.
em mondhatjuk, hogy életünkben nincs helye a
„Nagypénteknek”, a keresztnek, a szenvedésnek. A Tömõ
utcai lelkészség mellett nyolc
klinika és kórház van – kerületünk annak idején a „gyógyító”
kerület volt, még az orvosi
egyetemet is ide építették. Ha
megszûnne a betegség, a háború és a halál – álmodoztak eleink az 50-60-as években… de
nem szûnt meg. Pedig már
majdnem „felépítettük”… Egyszóval van Nagyhét, van Nagypéntek és van Húsvét.
Józsefváros katolikus népe
ebben az évben egészen sajátos
módon készül Húsvétra. A gyerekeknek elrejtjük a templomban és a Micimackó kertben a
húsvéti tojásokat – a felnõtteket
pedig – így a Józsefváros címû
újság olvasóit is – meghívjuk
egy olyan Nagycsütörtökre, a
Nagyhét már jeles napjára, amit
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mifelénk még senki sem látott.
Nagycsütörtök. A keresztény
ember – katolikus és protestáns
- ezen a napon arra emlékezik,
hogy Jézus Urunk egy „emeleti” terembe hívta össze tanítványait, hogy egy igazi, húsvéti
vacsora keretében tanítsa meg
õket arra, hogy hogyan viselkedjenek akkor, amikor nincs
vacsora, nincs „Ámen-Alleluja”, amikor szembesül minden
tanítvány a szenvedéssel és Jézus alázatával. Urunk Jézus
ugyanis úgy akarta megtanítani
övéit a kereszt hordozására, a
szenvedések elviselésére, hogy
alázatból adott nekik példát.
Végtelen egyszerû módon tette
ezt: megmosta 12 tanítványának, a teremben lévõ Júdásnak
is a lábát. Bár az Úr tudta, hogy
õ lesz az árulója, mégis megtette, tanítván, hogy igazi erõ az
alázatosság, az igazi érték a
meghajlás. Ahogy mi mondani

szoktuk: a „lábmosó
szeretet.”
Életemben még sohasem mostam meg
híveim lábát, Jézus
Urunk nagycsütörtöki tettére emlékezve.
Idén januárban, amikor az Illés utca 36ban 12 hajléktalannak
tartottam lelkigyakorlatot – adott volt a létszám és adódott a
gondolat: katolikus
közösségünk fejezze
ki tiszteletét a szegények iránt, és tegye
azt, amit Jézus Urunk
tett 2000 évvel ezelõtt:
mossuk meg 12 szegény ember
lábát. A felkértek megdöbbentek: ezt nem szabad, hogy az
Atya megtegye – mondták.
Nem vagyunk mi erre méltók –
ismételték heteken át. Aztán rájöttek, ahhoz, hogy Nagycsütörtökön este 6 órakor õk oda tudjanak ülni a józsefvárosi templom oltára elé, más embernek
kell lenniük, olyannak, mint az
apostolok voltak.
Elkezdtük a készületet. Vasárnaponként délben együtt
költjük el a munkatársaink által
készített ebédünket, a hajléktalanok úgy mondják: utolsó vacsorát. Az ebéd után arról olvasunk, amit Jézus tett, és azokról
a szavakról, amiket az Úr tanított. Sokáig bizonytalan voltam:

lehetséges-e, ezekkel az emberekkel ilyen nagy dolgot tenni.
Most vasárnap délben éreztem
elõször: hogy õk, a maguk emberi nyomorában apostolok és
én azt tudom tenni, amit annak
idején Jézus Krisztus tett.
Ha tehát valaki Nagycsütörtökön délután 6 órakor a Baross utcai Szent József templom felé jár, és úgy érzi, húzza
szíve az Isten házába – jöjjön,
és vegyen részt Magyarország
elsõ, ezideig egyetlen „lábmosásán”, 12 hajléktalan ember
alázatán. Hogy tanuljanak, tanuljunk alázatot és „lábmosó
szeretetet”. Ez legyen az idei
Húsvét üzenete.
Bajzáth Ferenc
plébános

Húsvét az újrakezdés ünnepe
kedves olvasó gongéliuma 27, 57-66) Amit
dolhat arra, hogy a
ember megtehet az meghúsevést kezdjük újra a
történt. De az Úr angyala
böjt után, vagy a tavaszi
elhengerítette a követ, az
munkákat a tél után, vagy
õrök megrettentek, szinte
új tiszta lapot kezdünk az
holtra váltak és az asszoelakadt beszélgetések után
nyok hallhatták a felemelõ
házastársunkkal, gyermeszót: nincsen itt mert feltákünkkel, szomszédunkkal.
madt, ahogy megmondta.
Azonban a húsvét üzenete
A Mindenható közbeavatelsõsorban az, hogy Isten
kozott, számára nem befeújat kezdett az Õ fiával Jéjezõdött a történet, hanem
zussal. Máté evangélista
eljött az ideje az újrakezmegörökítette, ahogy az
désnek. Vannak olyan
Arimátiából való gazdag
pontok és helyzetek mindJózsef elkérte a Jézus tesannyiunk életében, amikor
tét, tiszta gyolcsba gönrészünkrõl lezárul egy törgyölte és a maga új sírjába he- papok és farizeusok pedig le- ténet, egy kapcsolat, egy korlyezte a bejárathoz pedig egy pecsételték a követ és õrséggel szak. A Húsvét fényében
nagy követ hengerített. A fõ- õriztették a sírt. (Máté evan- azonban látnunk kell, hogy
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nem a miénk az utolsó szó és
utolsó tett.
Húsvét tehát a Mindenható
újrakezdésének ünnepe. Aki
fiát kihozta a sírból azon a hajnalon, minket is megszólít,
amikor a mi hajnalunk érkezik el.
„A békesség Istene pedig,
aki örök szövetség vére által
kihozta a halottak közül a mi
Urunkat, Jézust, a juhok nagy
pásztorát, tegyen készségessé
titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja
bennünk, ami kedves Õelõtte
Jézus Krisztus által, akinek dicsõség örökkön örökké."
Bacskai Bálint
református lelkipásztor
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KÖZTÜNK ÉLNEK
Egy húszéves vállalkozás mûhelytitkai

Koszorús mester a Koszorú utcában
A „Koszorú” ezúttal a megbecsülés koszorúja, ifj. Kanyik
Antal gépjármûszerelõ-mester ugyanis a Nemzeti Ünnep
eseménysorában a Józsefvárosi Önkormányzat „Aranykoszorús mester” kitüntetését kapta. Az autószerelõ személyisége olyan az ember életében, mint az orvosé. A
kapcsolatot ugyanis mindkét esetben a feltétlen bizalom
keretezi. A bizalom mostani küldetésemben is kulcskérdés, hogy az autós cég vezetõje õszintén beszéljen az alapítás és a fennmaradás titkairól.
mikor a Koszorú utcában
becsengetek a hosszú vaskerítés kapuján, óhatatlanul
bevillannak autós-inas éveim.
Amikor „reszelõzsírért” küldtek a raktárba a kegyetlen segédek, vagy amikor a „nikkelezett szemmértékért” szalajtottak a fõnöki irodába. Tény,
hogy azóta teljesen megváltozott az autószerelõ-ipar, napjainkban teszt-kapcsolótáblákba
dugnak mindenféle drótokat, s
a ketyere kidobja, hogy mi a baj
az autóval, nincs szerepe a
hosszú fanyelû kalapácsnak,
amit a mindentudó fõnök a
motor fõtengelye mellett odanyomott a karterhez, s közölte
a diagnózist, tengely és szimmering-csere!

A

A mûhelyalapítás
módszertana
A Kanyik szerviz mindentudó
fõnöke, ifj Kanyik Antal neve, a
magyar autós rali-sport híreibõl
is ismert, alapító, sokszoros és
örökös magyar bajnok, életmûdíjas. Udvariasan fogad, s kéretlenül is mondja, hogy húszéves
megfeszített munka lapul minden mögött, amit látok, vagy

hallok. Amikor ellocsogom neki, hogy ismerem a FIAT betûszó eredetijét, a Fabrico Italiano
Automobilo Torino elnevezést,
érezhetõen közénk ereszkedik a
bizalom, s innen nyert ügyem
van. Megtudom, hogy édesapja
alapította az olasz autókra specializálódott szerelõmûhelyt, s
immár a harmadik generáció
„viszi” az üzemet. A fõnök fia is
bekapcsolódott a szerviz munkájába, sõt a ralisport megszállottjainak világába is. A mûhely
1991- ben létesült, s azóta egész
Budapest, sõt a fõváros vonzáskörzete is ide hordja az autóit.
Kicsit kötekedve mondom,
hogy Józsefváros talán nem is a
legalkalmasabb hely, ha az ember a szegénységre és az elöregedett lakosságra gondol, itt inkább a megélhetés a gond, mint
az, hogy az ember hol szervizelje a kocsiját…Letorkol, mondván, a legideálisabb fekvésû,
megközelíthetõség szempontjából eszményi, s a többi már a
szakértelmen és emberségen
múlik. Mondom neki, városszerte ismert a módszer, hogy a
szerelõhöz érkezõ autósnak a
„Jó napot kívánok” is pénzébe

Az Ördögbordával ismerkedhettünk
a Polgárok Házában
z ördögborda kifejezés elsõ hallásra
talán rejtélyesnek tûnhet, de valójában minden misztikumtól mentesen, az
Erdei Pajzsika székely népi elnevezése.
A páfrányfaj mellett azonban egyre közismertebb, hogy egy táncegyüttes neve
is, akikkel az Erdélyi Gyermeklakodalom címû rendezvényen meg is ismerkedhettünk. A székelyföldi gyermekek
közül verbuválódott a balánbányai Ör-

A

10

kerül, nem beszélve a szaknyelven elhadart diagnózisról, amikor Pittmann tengely, Hardy
tárcsa, szelephimba szavakra elakad a lélegzet és elapad a
pénztárca. Kanyik mester azt
mondja, náluk dobozba gyûjtik
a kiszerelt, lecserélt alkatrészeket, és visszaadják a tulajdonosnak, s addig nincs javítás, míg
pontos árajánlat nem születik.
Sajnálkozásba kezdek, s a világ
recesszióját, az autó-kultúra
visszaszorulását emlegetem, de
letorkol, mondván, éppen ez az
az idõszak, amikor megtérül a
szakértelem és emberség, a
törzsgárda nem apad, most is
tele a mûhely, sõt az udvar is, a
hat alkalmazott alig gyõzi a szerelnivalót. „Szegényembernek
és a gazdagnak ugyanazon az
áron dolgozunk!”- mondja Kanyik Antal. Nem a tulajdonoshoz, hanem a beteg autóhoz
mérjük a bánásmódot és az árat

dögborda Táncegyüttes, de a Prücskök
és a Botorka gyermektánccsoportok, és a
csíkszentdomokosi Elevenek és a
Zsengicék is. Az együttesekben több
mint 300 gyermek nevelkedik, akik valóban ördögfiókaként járják szabad és
szívbõl jövõ táncukat. A fiatalok az
Isaszegi Történelmi Napokra érkeztek
hozzánk, és Budapesten a józsefvárosi
Polgárok Házában léptek fel április 5-én
este. Tehetségükkel és lehengerlõ táncelõadásukkal magukkal ragadták az itteni közönséget is.

is. „A jó üzemvezetõ jó szakember, jó pszichológus, jó üzletember, jó pedagógus és konok jellem kell legyen, hogy a saját
normáit semmiképp ne adja
fel!”. - mondja.

Az Aranykoszorú
Buta kérdéssel búcsúzom. - Mit
szólt a kitüntetéséhez?- kérdezem.
„Megrengetõ élményem volt
a hír”- hiszen csak mosolyogtam korábban olyan közhelyeken mint, a jó munka meghozza
gyümölcsét, s íme, nyakamba
szakadt ez az öröm. Sohasem
gondoltam volna, hogy a munkámnak visszhangja is lehet, s
hogy az elismerés ennyire
„megdobhatja” az ember lelkét.
Az, hogy a Kanyik mûhely
munkája „kilóg” a Koszorú utcából, s eléri a döntéshozókat,
nagy boldogság.
H.I.

ISKOLA
Az élet teljessége programokban

A Deák-Diák Iskola hétköznapjai
Fejtörõk mentõkérdése lehetne, hogy miért nevezik a Köztársaság tér 4 szám alatt található általános iskolát DeákDiák-nak? A jó választ még a józsefvárosiak közül is kevesen tudják. Az elnevezést a belvárosi Deák-téren mûködõ
evangélikus iskola „hozta” magával a kerületbe, amikor
2004-ben Józsefváros átvette az intézményt, és besorolta a
kerületi általános iskolák közé. Érdekes az iskola 400 tanulójának áttelepülése abból a szempontból is, hogy sokan jöttek a belvárosból, követve az iskolát, és sokan jöttek a kerületbõl is, a területi jogosultság okán. Így alakult színes öszszetételû népességgé az ide járó gyereksereg.
ora tavasszal 12 fõs angol
tanári delegáció tanulmányozta a Deák-Diákban folyó
pedagógiai munkát. A legkülönbözõbb társadalmi rétegekhez tartozó gyerekeknél és a
speciális nevelési szükségletû
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gyerekeknél alkalmazott együttnevelési módszereket vizsgálták, s úgy összegeztek, hogy itt
látták a gyakorlatban elõször,
hogy milyen eredmények érhetõk el differenciált tanulásszervezéssel, motiváló feladatokkal,

és a szülõi háttér bekapcsolásával.
Az iskola tanítási-nevelési
elvei között, az iskolán kívüli
idõ okos és vonzó beosztása, a
gyerekek közösséggé nevelése
már hagyománnyá
lett.
Az iskola programjai közül, legutóbb az
Alapítványi Bál „mozgatta” meg a közel félezer gyereket, ahol diákok, szülõk, tanárok,
„kirepültek”és frissen
érkezettek zajongtak,
játszottak, táncoltak át
egy éjszakát. Gondosan szem
elõtt tartva, hogy a bál pénzszerzési forrás a Deák Alapítványhoz, hogy a nyári táborok
költsége elõteremtõdjön.
Érdekes adalék, hogy erdei
iskola címén a Deák-Diák nem
csak a magyarkúti kerületi iskolát, hanem az ország számos
más erdei suliját is „belakja”,
diákjai Dunaszigeten, Kétbodonyban, Berkenyén, Szandán, Tiszalucon üdülnek, illetve tanulnak. Március közepén
családos sítáborban voltak
Lachtal-ban Ausztriában, s a
35-40 fõnyi résztvevõ a családi

együttlét ízeit kóstolgatta. Március végén a Deák-Diák iskola
németet tanuló gyerekei Obervellach-ban jártak s a nyelvi táborban beülhettek a helyiek iskolai osztályába, majd délután

kulturális hagyományokat kutattak a faluban a saját nyelvi
szókészletükkel és kapcsolatteremtõ képességeikkel.
Az iskola szülõi társadalma
szorosan összetart, különbözõ
gazdasági együttmûködésekben gondolkozik, s konokul
mentorálja, szponzorálja az iskolát - ahol esetleg õ maga is
tanult. Hogy ez a szülõi háttérintézmény évrõl - évre megújul, s nem morzsolódnak le a
már kirepült gyerekek szülei,
értékmérõje a falakon belül kialakult szellemnek.
H.I.

Történelem és mûvészet az iskolán kívül
Németh László Általános Iskola növendékei nemrég két igen fontos kiránduláson is részt vettek. Még március
hó folyamán a nyolcadikos tanulók ellátogattak a Holokauszt Emlékközpontba,
hisz ebben az erõdre emlékeztetõ monumentális épületben található kiállítás
2006 óta várja az érdeklõdõket. A diákok
által is meglátogatott földalatti tárlat a 6
millió elhurcolt embert jelképezõ oszlopok alá épült ezzel is jelképezve a történelem embertelen mélységeit. A kor tárgyai, fényképei, eszközei és a tárlatvezetõ mindenre kiterjedõ és érdekfeszítõ
elõadása nagyban segítette a tanulókat a
történelem ezen éveinek jobb megismerésében. A látogatás a zsinagógában ért
véget, ahol a diákok és kísérõtanáraik
megemlékeztek az áldozatokról. Az iskola tanulói április 2-án egy összmû-
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vészeti kavalkádra, a Budapest Fringe
Fesztiválra is ellátogattak. A programok
közül elsõként a Trambulin Színház elõadásában, egy bolond mesét néztek meg
majd pedig az Immanuel rock zenekar,
Velem a Hang elõadásán vettek részt,
ahol a mûvészek magyar költõk verseit
adták elõ megzenésítve. Végül a Thália
Színház Port Színpadán, a Mintapinty
zenekar ” Kész MintaCirkusz!” elõadására ültek be.
Az öttagú együttes egyéni ízzel és
hangszereléssel adta elõ saját szerzeményeit és mások, számukra kedves dalait,
mindezt kiegészítve csipetnyi színházzal, tánccal, sok nevetéssel és a publikum bevonásával. A tanulók nagyon élvezték a programot, végül még a színház elé kiállított óriásszékeknek sem
tudtak ellenállni; felmásztak rá.
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KULTÚRA
A merre?, A hogyan? és A mibõl?- szorításai között

Április nyolcadika: Cigányok-romák Napja
A cigányok és romák fontos értekezésének napján, lapunk
már túl van a „lapzártán”, azaz csak a következõ lap megjelenésekor nyílik lehetõsége visszapillantani a Cigány-roma
Nap eseményeire és tanácskozásainak összességére. Az esemény és a téma azonban fontos, így megkértük Raduly József cigány kultúrpolitikust, a Fõvárosi Önkormányzat Fidesz-KDNP képviselõjét, tájékoztassa olvasóinkat, hogy kik
és mirõl cseréltek gondolatokat az esemény rendezvényein.
– „Nyolcadika elõestéjén, a Millenáris Parkban, Orbán Viktor
miniszterelnök összegezte a cigányok-romák életének legfontosabb tennivalóit, a felemelkedés nehéz útjának állomásait.
Megnyitó beszédének legfontosabb gondolata: a cigányság jelenléte hazánkban nem tehertétel, hanem a lehetõségek tárháza. - mondta. Más országokban a bevándorlókból kell munkaerõt teremteni, nálunk a cigánysággal adottak a lehetõségek. Megnyugtató volt a terv:
százezer munkásnak teremtenek közmunka-lehetõséget, és
több tízezer lesz a képzett cigány szakmunkások száma.
Raduly József hozzátette: a képlet, amivel a cigányság-romaság

hazai életét jellemezni lehet,
nem szívderítõ. A cigányság-romaság népességének 0.2 százaléka jut el a felsõfokú végzettségig, s a nyolc általánost elvégzettek száma is ijesztõen csökken. Csökken a várható életkor,
csökkent az életminõség, az
egészségi kondíció, csökkent a
betölthetõ munkahelyek száma,
romlottak a lakáskörülmények.
– Milyen témákat tartana a legfontosabbnak a tanácskozás napirendjén?
- Elsõnek a munkahelyteremtés témáját, ami mögött a képzés, átképzés megszervezése
húzódik. Adófizetõ polgárokká
kell nevelni, képezni a romákat,
ami a megbecsültségüket és az
önbecsülésüket is segítené.
Második témaként az oktatást szeretném
látni a megtárgyalandó témák
között, mert Széchenyi mondata,
hogy „Kimûvelt
emberfõkre van
szükség!”- soha

Felszentelték
a Ruttkai Színházat
árcius 27-én, a Színházi Világnap alkalmából, négy történelmi egyház lelkészeinek ökumenikus
színházszentelésével, ténylegesen is
életre kelt a Kálvária téren a Ruttkai
Éva Színház.
Khirer Imre katolikus, Kovács Dávid Emil református, Szabó Bertalan
Péter evangélikus és Újvári Ferenc
baptista lelkipásztor celebrációján hát
nem múlhat a színház nemes mûködése, a társulat tagjai és a megnyitóra
összesereglett kerületiek, belekóstol-
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nem volt idõszerûbb, mint
most, a romáknál. Konvertálható tudáshoz kell juttatni a cigányokat, azaz egy alapszintû
képzettségre mindenféle mást
rá lehessen telepíteni, hogy a
változó
munkalehetõségek
mágnest jelentsenek a számukra.
Harmadik témaként szó kell
essék a szociális és lakáshelyzetrõl, hiszen még napjainkban
is félezer cigánytelep létezik, s
ebbõl az elõzõ nyolc év politikai
vezetésének összesen tízet sikerült megszüntetnie. Itt jut
eszembe, hogy a kerületi újság
hasábjain hányszor panaszkodtam a „vaker”, azaz az üres duma és a tettek közti különbségre, ami takarta a politikai akarat
hiányát.

hattak a valódi színházi légkör varázsába.
A különleges alkalomra összeállt különleges mûsor jó nyitánynak bizonyult, különösen, hogy abban szerephez jutott Gyu-

Negyedikként, a cigányság romaság egészségügyi helyzetét tartanám „kitárgyalandónak”, hiszen szomorú a tény, de
igaz: a romák 10-12 évvel rövidebb életkorral számolhatnak
mint a többségiek, s ha azt is
ideszámoljuk, hogy a többségiek életkora is 8-10 évvel rövidebb mint a fejlett nyugatiaké,
elkeserítõ a most felnövekvõ cigány-generáció „pályaképe”. A
fogantatástól kezdve kellene
hozzájussanak a legkorszerûbb
egészségmegõrzõ és javító
módszerekhez! A jelszó ránk is
kell vonatkozzon, ami szerint
„Ép testben ép lélek!”
Ötödikként mindenképpen
meg kell tárgyalni a kultúra szerepét, hiszen ez a legnagyobb
tudatformáló erõ. Ha a purdé
felébred, fogat mos, öltözködik,
utazik, étkezik, tanul, szórakozik, udvarol, mindegyikhez a
kultúra elemi megjelenése kell.
Utána lesz belõle dolgozó ember, immár teljes értékû magyarként roma!
– Józsefváros lépéselõnyben vagy
lépéshátrányban van, hogy egyáltalán kérdésekké sûrítse a gondokat?
- Józsefváros lépeget. Szerencsére, szociálisan érzékeny kerületvezetése van. Ez sok mindenre garancia.- fejezte be tájékoztatóját Raduly József cigány
kultúrpolitikus, a Fõvárosi Önkormányzat Fidesz-KDNP képviselõje.
H.I.

lai Eugénia, aki éppen negyven éve, ezen
a színpadon szerepelt utoljára, s most 96
évesen a bemutatásra kerülõ „Özvegyek
klánja” darab egyik szerepére készül. A
társulat régi és leendõ tagjai is nagy
szeretettel vették körül a Népszínház
utcában lakó színész-kollégát, majd
Szalai Zsolt igazgató bejelentette,
hogy a még ünnepélyesebb megnyitóra május 21.-én, díszelõadással kerül sor.
A Kálvária-téri lakosokkal, de
egész Józsefváros színházkedvelõ
közönségével együtt, a szerkesztõség is felfokozott várakozással készül a régen várt bemutatóra.
H.I.

KÖZTÉR

Hírességek a Corvin Bevásárlóközpontban

Mindazok, akik ellátogattak április elsõ hétvégéjén kerületünk legújabb bevásárlóközpontjába, számos ismert
emberrel is találkozhattak az Orczy Napok elnevezésû
családi rendezvényen.
prilis 1-3. között három
szinten,
szórakoztató,
kulturális és sportprogramokban gazdag családi hétvégével
vártak a szervezõk minden érdeklõdõt a Corvin Bevásárlóközpontban. Az eseményt számos olimpikon és híresség is
megtisztelte részvételével; többek között Kökény Beatrix,
Kósz Zoltán, de eljött a „Nemzet rozmárja”, a Józsefváros-
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jól ismert csárdás dallamaira
szinte kiürült az épület többi
része, és a nézõk kortól és
nemtõl függetlenül örömmel
hallgatták az egyórás meglepetés koncertet a színpad elõtt és
az emeleti korlátok mellett csoportosulva. Az esemény rendezõje az Orczy-park volt,
amelynek képviselõi egy valódi mobil kalandparkot varázsoltak az üzletközpont tetõteraszára az aktív kikapcsolódást kedvelõk örömére, melyet
az Orczy Kalandpark állított
föl és üzemeltet. A tánc és a
mozgás szerelmeseit pedig a

Napfény TáncSport Egyesület
zumba, afro aerobic és társastánc-bemutatója
mozgatta
meg. A kulturális és sportprogramok mellett folyamatos
játékok, beszélgetések, a Józsefvárosi Galéria a Zászlómúzeum programjai is ismertetésre kerültek, valamint az Orczyparkról szóló fotókiállítás színesítette a többnapos programkavalkádot, amelyet még
egy hétig láthatnak az érdeklõdõk a bevásárlóközpont emeletén. A péntektõl vasárnapig
zajló eseményre többszáz látogató volt kíváncsi.

hoz több szálon is kapcsolódó
Schirilla György, aki pódiumbeszélgetésen mesélt új könyvérõl, amelyet dedikált is a
helyszínen.
Szombaton, sokak számára
az esemény fénypontjaként fellépett Kathy-Horváth Lajos Érdemes Mûvész vezetésével a
Józsefvárosi Cigányzenekar is.
A felcsendülõ klasszikus verbunkosok, magyar nóták és a

A versenyt Dr. Ferencz Orsolya önkormányzati képviselõ és Bolláné Farkas Marianna
oktatási irodavezetõ nyitotta
csapata nyerte el a kupát a mekkel lettek gazdagabbak, a meg, a díjakat Sántha Péterné
Mesepalota Napköziotthonos Katica Óvoda pedig hazavi- alpolgármestertõl vehették át
Óvoda és a Kincskeresõ hette a Vajda Kupát.
a gyerekek.
Napköziotthonos Óvoda csapatai elõtt. A gyerekek végig
sportszerûen játszva mindent
beleadtak közösségük sikeréért. Szontagh Pál igazgató
megnyitójában elmondta, ebben a versenyben az a különleges és a szép, hogy nem
egyéni elismerésért, hanem az
óvoda, a csapat, a barátok sikeréért küzdenek a gyerekek.
Sokan közülük ebben a szellemiségben folytatják tanulmányaikat, szeptembertõl már a
sportiskola falain belül.
A jó hangulatú vetélkedõ
után minden résztvevõ egyegy gumilabdával, a csapatok
oklevéllel, a dobogósok ér-

Ovodások versenye a Vajdában
Vajda Péter Ének-zenei
Általános és Sportiskola
akkreditált sportiskolai módszertani központként kiemelt
feladatának tartja a kerületi
sportélet fejlesztését, a mozgás megszerettetését minél kisebb korosztályokban is. Ezt a
célt szolgálja a hagyományos
tisztviselõtelepi Vajda-futás
éppúgy, mint a Vajda Kupa
Óvodás Sorverseny. Több évtizede hagyomány már, hogy
a Vajda sorversenyre hívja a
kerület nagycsoportos óvodásait. A hagyományos Vajda
Kupa Óvodás Sorversenyre
idén április 6-án került sor az
iskolában. Nyolc csapat nevezett a versengésre, amelyen
kiélezett küzdelemben a Katica Napköziotthonos Óvoda
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A Ferencvárosi Torna Club Birkózó Szakosztálya 1912-ben
alakult. A közel száz év alatt
kilenc Európa bajnoki, két-két
világ- és olimpiai bajnoki, valamint többszáz Magyar bajnoki
aranyérmet szereztek versenyzõink. Emellett számtalan

lük Fodor Zoltán és Bácsi Péter
a Legutóbbi Olimpiai játékokon második és ötödik helyezést ért el, és esélyük van kivívni a Londoni Olimpiai részvételt is. Szakosztályunk rendezi
az ez évi felnõtt kötöttfogású
országos bajnokságot, amelyet
Pesterzsébeten a Mártírok úti
iskola sportcsarnokában rendeznek meg április 16-án 14
órától. Aki kilátogat az eseményre tapasztalni fogja, hogy
a birkózás egyáltalán nem durva és nem sérülésveszélyes
sport! Azok a 8-14 év közötti fiatalok, akik kedvet éreznek ehhez a minden testrészt megmozgató szép sporthoz, további információért hívhatják a 0630/479-9346-os telefonszámot,
vagy személyesen hétfõn és
csütörtökön 16 órától jelentkezhetnek edzésen az FTC (Budapest Üllõi út 129) birkózó csarnokában! Szeretettel várunk

ezüst és bronzérmet sikerült
nyerni a különbözõ hazai és
nemzetközi versenyeken. Jelenleg is többszáz birkózó versenyez az FTC színeiben, közü-

minden érdeklõdõt! Tekintsék
meg weboldalunkat, a www.
ftcbirkozas.hu –t.
FTC Birkózó Szakosztály vezetése.

Ókori és modern küzdõsport
Ferencváros – Józsefváros 4. rész
Puha és kör alakú a küzdõtér, rajta kemény és egyenes
versenyzõk. Küzdõsport, ahol tilos a másiknak sérülést
okozni: ütni, rúgni, ahol az erõ mellett legalább annyira
fontos a jó „fogás” és lelemény. A birkózás az ókori olimpiák óta közkedvelt sport, nekünk magyaroknak még inkább az lehet Londonban, ezen munkálkodik közkedvelt
legeredményesebb birkózó csapatunk a Fradi.
ehetséges fiatalokat láttunk
a Népligetben, vannak jó
páran, de lehetnének még többen is, hisz a józsefvárosi fiatalokat az Üllõi út 129. alatt tárt
karokkal várják. Mivel birkózókról van szó, ez elsõ hallásra
akár rémisztõ is lehet, ezért alá
kell húznunk, a birkózás nem
durva és sérülésveszélyes
sport. A sztereotípiát Szabados
Ákos (technikai vezetõ) cáfolja,
aki a sportág berkeiben és a
Fradi Népligeti Csarnokában
egyaránt kalauzol. Szavait a
szõnyegen igazolja fia, aki Széles József mesteredzõ legeredményesebb tanítványaként tavaly megnyerte az Országos
Diákolimpiát, annak elõtte a
Magyar Bajnokságot majd kétszer a Budapest Bajokságot is.
Az FTC által rendezett Országos Junior Bajnokságon járunk,
ahol a 17 és 19 évesek birkóznak, és ahol megtudjuk: „a szõnyegen leginkább eszesnek kell
lenni, felismerve az ellenfél
gyenge pontjait.” – meséli a nemes sportágról Szabados Ákos.
Eszesnek, ügyesnek, fiúnak,
lánynak, hisz közel tíz éve a
szebbik nem képviselõi is szõnyegre lépnek. A szebbik nem

T

egy birkózó lány esetében nem
túlzás. Sportos hölgyek forognak, dobnak, kitolnak, ha kell
feltûzött hajjal. A junior bajnokságra több mint 30 egyesület érkezett, ám jó, ha tudjuk: „A válogatott játékosok zömét a Fradi adja, tavaly a szabad- és kötött fogású bajnokságot megnyerte és amire a klubnál igazán büszkék: saját nevelésû
olimpikonokat, világbajnokokat adott a Fradi az országnak.
- így Kiss Sándor utánpótlásedzõ.
A közelmúltból elég, ha csak
Bácsi Péterre, Fodor Zoltánra,
vagy épp Dr. Kun Renátóra
gondolunk. Kiss Sándor arról is
örömmel szólt, hogy a Fradinál
komoly munkába kezdtek,
melybe szeretnék bevonni a
hátrányos helyzetû gyerekeket.
Mert a Fradinál a nyolcadik kerületi lurkókat is készek sikerhez segíteni. Erre legfontosabb
biztosítékként itt vannak az
edzõk, akik legelõbb a gyerekeket a mozgás szeretetére nevelik. Széles József mesteredzõtõl
azt is megtudjuk, elsõ, a mozgáskoordináció, az állóképesség és az ügyesség fejlesztése.
A Népligeti csarnokban egyön-

Táncolj - Mozogj
az Egészségedért
kerületben található Casa de la
Músicában április 23-án egésznapos
táncos forgatag várja majd az érdeklõdõ
nézõket és versenyzõket. A Claudius
Táncsport Egyesület szervezésében
ugyanis gyermek, junior, ifjúsági és felnõtt csoportok mérhetik össze tánctudásukat egyéni, páros, kis- és nagycsoportos kategóriákban. A rendezvény prog-
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tetû vélemény: kis szerencsével
már Pekingben két aranyunk
lehetett volna. Hogy mi lesz
Londonban? „Remélem két ferencvárosi kvalifikálja magát a
játékokra, ami annyit jelent,
hogy indul két magyar éremesélyes.” – mondta lapunknak
Széles József.

Birkózó Szakosztály

ramjában a II. Budofesztivál keretén be- vezõk a mozgáskorlátozottakat és fogyalül edzéseket és harcmûvészeti bemuta- tékkal élõket is sok szeretettel várják.
tókat is élvezhetnek a látogatók. A szer- Az esemény programja:
10:00
Gyermek és junior
12:30
Budofesztivál programok,
13:00
Gyermek és junior versenyek
14:00
Budofesztivál programok, illetve Ifjúsági és felnõtt versenyek
15:30
Budofesztivál programok,
17:00
Budofesztivál programok, illetve Ifjúsági és felnõtt versenyek
eredményhirdetése
18:30
Tánc- és Aikido bemutató

SPORT

Fontos szerepet kap a kerületi sport
Sportbemutatók, iskolai versenyek és a Diákolimpia is
segítik a kerületi ifjúság
sportéletének élénkítését. A
Diákolimpia mezei-futószámának lebonyolítása kapcsán kérdeztük Zentai Oszkárt, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottságának elnökét, a
kerület eddigi és jövõbeni
ifisporttal kapcsolatos erõfeszítéseirõl.
i a szerepe a Diákolimpiának a sportolás népszerûsítésében?
Elsõsorban az, hogy nagyszámú iskolást mozgat meg.
Ebben a tanévben már összesen: 2.299 diák vett részt a különbözõ sporteseményeken,
míg a floorballon 46 fõ, addig a
mezei futáson 440 fõ mérette
meg magát. A Diákolimpia
azon gyerekek számára is biztosít rendszeres versenyzési lehetõséget, akik sportegyesületben nincsenek leigazolva.
Kedvcsináló lehet a versenyszerû sportoláshoz, hiszen kö-

M

zösségben adja meg a mozgás
örömét. Természetes, hogy ebben mindenki részt vesz, így a
napi rutin részévé válhat a
sport. Az én értelmezésemben
a sportos életmód megismertetése, megszerettetése az iskolai
testnevelés a Diákolimpia fõ
feladata.
– Az Önkormányzatnak milyen
egyéb kezdeményezései, vállalásai
vannak a sport népszerûsítésére?
Most készül „Józsefváros
Sportkoncepciója”, mely részletesen kitér az önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladataira
és terveire. 2008 óta rendszeres
a párbeszéd a kerületben mûködõ civil sportszervezetekkel
és gazdasági társaságokkal a
Józsefvárosi Sporttanács keretein belül. Az iskolai tornaórákon és a délutáni foglalkozásokon kívül ezek a szervezetek is
fontos szerepet játszanak az ifjúság sportéletében.
A sporttámogatásnak több
önkormányzati formája is van,
itt az anyagi támogatástól
kezdve a kedvezményes helyiségbérlési lehetõségen át az er-

Diákolimpia – mezei futás
Józsefvárosi Diákolimpia
újabb állomásához érkezett, március 24-én a mezei futás versenyszámot rendezték
meg az Orczy-parkban.

A

A versenyen az alábbi végeredmények születtek:
I. korcsoport – fiú: 1. Palla
Zerind Attila – Vajda, 2.
Ganczer Simon – Fazekas, 3.

kölcsi elismerésig. Mindez
azért fontos, mert a megfizethetõ sportolási lehetõség sajnos
csak nagyon ritkán képes eltartani egy egyesületet úgy, hogy
az megfelelõ színvonalú edzõket és körülményeket biztosítson a gyerekek sportolásához.
Felvállaltuk a sport, mint érték
népszerûsítését is, így ingyenes
megjelenési lehetõséget biztosítunk a józsefvárosi sportszervezeteknek írott és elektronikus formában, illetve a Józsefvárosi Sportágbemutató rendezvényen is, hogy minél többen értesüljenek a lakóhelyük
közelében lévõ sportlehetõségekrõl.
– Mit jelent, hogy ebben a törekvésükben a kerületen kívül is partnerre találtak?
Nagy elõrelépés, hogy az önkormányzat együttmûködési
megállapodást kötött a Fradival, mely tartalmazza többek
között, hogy a hátrányos helyzetû józsefvárosiak térítésmentesen is sportolhatnak a Népligeti Sportcentrumban, illetve
az FTC ingyenes egyhetes nyáBajkay János – Fazekas
I. korcsoport – lány: 1. Csomó
Lia – Fazekas, 2. Keresztény Johanna – Deák Diák, 3. Czeczon
Réka – Fazekas
II. korcsoport – fiú: 1. Deli Mihály – Vajda, 2. Bácskai Bence –
Fazekas, 3. Juhász Donát - Fazekas

ri kézilabda napközi tábort is
szervez a józsefvárosi általános
iskolásoknak. Megindult a szivacs kézilabda oktatás a Vajda
Péter Sportiskola alsó tagozatában, és a Fradi kézilabda szakosztálya a józsefvárosi iskolákat tartja kiválasztási bázisának. Más szakosztályok is lehetõséget nyújtanak a tehetséges
és szorgalmas nyolcadik kerületi fiataloknak a versenyszerû
sportolásra. Úgy látom, a sport
szerepének megítélése szerencsére javul; a nehéz anyagi
helyzet ellenére egyre több szülõ tartja fontosnak Józsefvárosban, hogy gyermekei rendszeresen sportoljanak!
szv
II. korcsoport – lány: 1. Vásárhelyi Panka – Fazekas, 2. Balog
Laura – Fazekas, 3. Óváry Nóra
- Vajda
III. korcsoport – fiú: 1. Gociu
Roland – Német, 2. Bácskai János – Fazekas, 3. Farkas Zsombor – Fazekas
III. korcsoport – lány: 1. Bíró
Kincsõ – Fazekas, 2. Németh
Flóra – Fazekas, 3. Pásztor Flóra – Vajda
IV. korcsoport – fiú: 1. Meleg
András – Fazekas, 2. Németh
Gábor – Fazekas, 3. Lapite
Rajmond – Deák Diák
IV. korcsoport – lány: 1. Erdõs
Georgina – Fazekas, 2. Südi
Anna – Fazekas, 3. Ács Melánia
– Vajda
Az iskolák közötti versenyben, az összetett pontversenyben az alábbi végeredmény
született:
1. Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola , 2. Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola, 3. Németh László
Általános Iskola
15
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Blues-majális az Orczy-parkban

jazz, a blues és a progresszív rock fúziójáról ismert Török Ádám és a Mini együttes lép fel az
idei majálison, az Orczy-park színpadán. Az évtizedek
óta töretlenül népszerû együttes koncertje május elsején 19.00 órakor kezdõdik. A másfél órás rocktörténeti
múltidézésen felcsendülnek egyebek mellett olyan ismert dalok, mint a Kolduskirály, a Vissza a Városba,
az Asztalhoz leültem, és a Gõzhajó is.
Az egésznapos családi esemény egyik fénypontja
lesz ez a koncert, de a szervezõk számos egyéb színes
programmal is készülnek a majálisra. A nap folyamán
fellép az autentikus cigányzenét játszó Karaván Família, illetve vidámpark, humorista, táncbemutatók, tûzoltó- és polgári védelmi bemutató is várja az Orczyparkba látogatókat.

A

18

Józsefvárosi Torna Egylet

A Józsefvárosi Torna Egylet Szentkirályi utca 26. szám alatt található földszinti tornatermében az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni április 15-tõl június 15-ig:
Baba-mama torna szerdán 10:00-11:00
Torna tanfolyam kisiskolások és óvodások részére hétfõtõl-péntekig 15:30-18:30-ig.
Torna edzések, érettségire való felkészítés hétfõ-szerda-péntek
19:00-20:30-ig.
Gerinctorna igény szerint
Callanetics torna hétfõ 15:00-16:00-ig,
szerda 13:00-14:00-ig.
Idén is szervezünk nyári napközis sport
tábort 2011. június 20-tól július 31-ig heti
rendszerességgel hétfõtõl péntekig 8:0017:00-ig. Jelentkezni személyesen lehet.
Jelentkezni a tanfolyamokra és a táborra:
1088. Budapest, Szentkirályi u. 26. III. em.
334. Tel.: 06 30 747 41 17

SZABADIDÕ

Programajánló
Az európai szecesszió
nagymesterei
Nemzeti Múzeum
Barcelona - Budapest - Brüsszel
március 23. – április 30.

gig is látogathatunk, ugyanis az építészek életrajza mellett a városok térképét
és a fotókon látható épületek helyét is bemutatja a tárlat. A három különbözõ és
sajátos szecesszió között elõször ez a kiállítás teremt kapcsolatot. Az építõmûvészet egyéni útjait ugyanis összeköti
Gaudí, Horta és Lechner a hagyomány,
az újítás és a képzelet, az anyag és a szellem egységébe vetett bizalma. A kiállítás,
mûveik tematikus csoportosításával rávilágít mûvészetük párhuzamaira, egyben Európa három „szecessziós városának" egymással rokon, egyidejû fejlõdésérõl is képet ad. A kiállítás az Európai
Unió Tanácsának Magyar Elnöksége alkalmából jött létre.

gozó, és az idõsek kapcsolatépítését is
elõsegítõ, szakmai tárlatvezetéssel és teázással egybekötött múzeumpedagógiai
alkalom. A foglalkozás az idõszaki kiállításokhoz kapcsolódik. A hangsúlyt ezúttal az elmélyültebb beszélgetésekre, a
mûtárgyakhoz kötõdõ komplex ismeretek átadására és befogadására helyezik.
Csipkék, zsinórok, gombok, paszományok, Tárlatvezetés: Erdei T. Lilla (Textilés Viseletgyûjtemény Osztály muzeológus)

Teadélután: Csipkék, zsinórok,
gombok, paszományok

A
magyar-német
koprodukcióban készült egyórás természetfilm, lenyûgözõ
képi világával és
sodró történetével
méltón jeleníti meg
Magyarország tájait,
állatvilágát és természethez kötõdõ hagyományait. A négy évszakon átívelõ, több mint húsz hazai helyszínen forgatott film évtizedek óta az elsõ,
hazánk vadvilágát átfogóan bemutató produkció. Rendezõ: Török Zoltán További információ: http://www.urania-nf.hu/

Egy stílus, három város. Barcelona után
és brüsszeli állomása elõtt, március 23. és Iparmûvészeti Múzeum
április 30. között Budapesten, a április 27. 15.00 -17.00
Múzeumkert kerítésén látható az a vándor-fotókiállítás, mely a szecesszió háA „Teadélután”
rom nagy mesterének, Antoni Gaudínak,
címû programsoLechner Ödönnek és Victor Hortának
rozat, ahogy a nemunkásságát mutatja be. Az ötven darab
ve is mutatja, tea1,5x1,5 méteres tablóból álló tárlatnak
délután keretémindhárom városban egy-egy meghatáben megrenderozó épület kerítése ad otthont. Egy vázett, minden alrost egy építész 15 épülettel képvisel,
kalommal másmelyeket a kiállítás segítségével akár vémás témát feldol-

folyóiratában õ gyüjtötte össze a világháború után induló új magyar nemzedéket.
Sikere túlnõtt az ország határain, mûveit
angol, francia, német, olasz nyelvekre is
Április 14. csütörtök 18.00: HIT és MA- lefordították és a legelõkelõbb külföldi
GYARSÁG
folyóiratokban közölték. Halála évében
Szeleczky Zita élete és mûvészete, né- akarta az Akadémia a Nobel-díjra ajánlahány lemeze CD-változatának bemutatá- ni.
sa, melyek megvásárlásával hozzájárul a
mûvésznõrõl szóló kötet megjelenéséhez. Április 21. csütörtök 18.00: Új Civil AkaLovag vitéz Jávor Zoltán (a mûvésznõ démia
keresztfia) nyugalmazott fõiskolai tanár
Az Európai Unió soros elnökségi felelõadása.
adatának ellátása miatt, elõadóink névsorában változások történtek. Kérjük, az
Április 20. szerda 18.00: Számûzött ma- elõadás elõtt tájékozódjon honlapunkon
gyar irodalom 2. rész
és elérhetõségeinken.
Takaró Mihály irodalomtörténész elõadássorozatának második része: Tormay Április 21. csütörtök 18.00: HagyományCécile (Budapest, 1875. okt. 8. - Mátrahá- idézõ húsvéti tojásfestés
za, 1937. ápr. 2.)
Hagyományos, szemnek, szívnek gyöA századforduló legnagyobb magyar nyörködtetõ tojásokkal díszítsük a húsvéírónõje. Lelkében izzón magyar, mûvelt- ti asztalt!
ségében teljesen nyugati. Õ írta meg a viRészvételi szándékát szíveskedjen áprilágháború után bekövetkezett összeom- lis 15-ig jelezni: fajdflora@gmail.com, 30lás siralmas krónikáját látomásos erejû 287-72-71
„Bujdosó Könyvében". A bujdosó õ maBelépõ: 700Ft/fõ
ga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommuniz- Április 27. szerda 18.00: Kölcsey Kör
mus halálos ítéletével. „Napkelet" címû
II. János Pál Pápa: „Ne féljetek!” - em-

Polgárok Háza

Vad Magyarország
A vizek birodalma – díszbemutató
Uránia Nemzeti Filmszínház április 20.

lékest a boldoggá avatás tiszteletére.A
Nemzeti Fórum Egyesület estje.
Április 29. péntek 18.00: Népmûvészet
Szatmár és Bereg vármegyékbõl
Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet sorozat, 12. rész.
18.00: Tákosi Hímzõkör, Alexa László
fafaragó, Hidegkúti Hajnalka fazekas és
Klenczner Erzsébet csuhéfonó népi iparmûvészek kiállításának megnyitója
Köszöntõt mond: Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyûlés elnöke. A kiállítást megnyitja: Dr. Páll
István néprajzos muzeológus, a Sóstói
Múzeumfalu igazgatója.
Közremûködik: a porcsalmai Búzakalász Férfikórus.
18.30: az ököritófülpösi Fergeteges
Táncegyesület elõadása: szatmári táncok
Muzsikál: a Tönköly Zenekar. Az est végén szatmári sütemény- és szilvapálinka-kóstolóra várjuk vendégeinket!
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050, Telefax: 299-8061
polgarokhaza@polgarokhaza.hu
www.polgarokhaza.hu
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KÖZÉLET
Emlékezés
Kollegánk Pataki Tibor, megdöbbenésünkre váratlanul hagyott itt bennünket. Közel 20 éve dolgoztunk együtt. Az élete
volt a kerületi bölcsõdékben való munka. Mérhetetlen veszteség számunkra a távozása. A munkatársaknak a Tibor, a szülõknek és gyerekeknek Tibi bácsi, a Bölcsõdei Múzeum lelkes
önkéntese a Múzeum igazgató úr. Nyugalmát, szeretetetét,
segítõkészségét és szinte minden bölcsõdénkben végzett
munkáját hagyta ránk megõrzésre.
Emléke ittmarad azon szerencsésekkel akik ismerhették!
Scheer Ferencné és munkatársai
Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék

Zeneiskolai felvételi
Az elõképzõ és hangszeres meghallgatásokat 2011. május 9-10-én hétfõn, kedden 16 – 18 óra között
tartjuk a Józsefvárosi Zeneiskola
Nap utca 33. szám alatti épületében.
Jelentkezni lehet elõképzõ, zongora, hegedû, gordonka,
nagybõgõ, gitár, cimbalom, furulya, fuvola, klarinét, oboa,
ütõ, magánének tanszakokra.
Érdeklõdni lehet a titkárságon, telefon: 334-37-81.
Katonáné Malmos Edit
igazgató

Színház és örömzene a Kesztyûgyárban

Vexillológiai Nap a Zászlómúzeumban
Mi a vexillológia? A zászlótannal, a zászlók történetével, szimbolikájával foglalkozó segédtudomány. Alapjait Whitney Smith amerikai heraldikus rakta le a múlt század ötvenes éveiben. A Józsefvárosi Zászlómúzeum rangját, hírét igazolja, hogy a VII.
Vexillológiai Napot itt a kerületben rendezték.
A vexillológia fiatal tudomány, napjainkban már nem csak a
zászlók keletkezéstörténetét tárgyalja, de már a zászlók esztétikájára, szimbólumrendszerére is kitér. Valaha a heraldika
(címertan) egyik ágának tekintették, de napjainkban már a
vexillográfia is része, ami az egyes nemzetek zászlóinak grafikai és szín-esztétikai összefüggéseire is kiterjed.
Mindezeket, és sok mást, tizenkét szakmai elõadás révén
ismerhette meg a Zászlómúzeumban megjelent közönség,
ahol az elõadássorozatot és konferenciát Jakab István, a Magyar Országgyûlés Alelnöke, és Zentai Oszkár, Józsefváros
Önkormányzata Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke
nyitotta meg. Az április elején zajlott konferencián a legnevesebb magyar vexillológusok, is az elõadók között szerepeltek,
rangot adva a konferenciának és bizonyságát annak, hogy a
Józsefvárosi Zászlómúzeum nem csak a nagyközönség, de a
szigorú szakmai közönség számára is folytonosan megújuló
múzeumi érdekesség.
H.I.
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Kerületünk közösségi háza egy újabb kulturális rendezvénynyel kedveskedett a látogatóknak. A Pepita Playback Társulat színészei és a Dromara Együttes zenészei bebizonyították,
hogy élõ kapcsolatot lehet teremteni különbözõ kultúrájú,
nemzetiségû emberek között, a mûvészet univerzális nyelvén. A mozgás és a zene kifejezésével minden fal lebontható
és a közlés teljesen egyértelmûvé válik.
A hazánkban még szokatlan, improvizáción alapuló playback színházi mûfaj világszerte már igen népszerû. Lényege,
hogy a közönség tagjai történeteket mesélnek el az életükbõl,
hogy megnézzék ott azonnal, ahogy azt a színészek eljátszszák. A vendégek egy felejthetetlen összmûvészeti utazáson
vehetnek részt, ahol nemcsak nézõk, hanem átvitt értelemben
fõszereplõk is lehetnek.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

A tojás
mellett, hogy a húsvét elengedhetetlen szimbóluma, a konyhában az egyik legfontosabb alapanyagunk. Tápértéke nagyon magas, hiszen
minden tápanyagot tartalmaz,
amelyre egy kiscsibének is
szüksége van. Magas a fehérjeés a kolin tartalma, amelyet az
„agy vitaminjának” is neveznek, mert segíti az agy és az
idegrendszer mûködését. Ki-

A
Vendégváró falatok
locsolóinknak
hétfõi locsolkodóknak
süssünk sós aprósüteményeket, mert jobban illik
az alkohol mellé, ha kínáljuk õket. Készre nyújtott
tésztából nagyon könnyen
készíthetünk egyszerû falatokat, pogácsákat, rudacskákat, csigákat és tekercseket. Szaggathatunk nyuszi,
csibe és tojás formákat is belõle! Kenjük meg a tetejüket
tojással, majd reszeljünk rá
sajtot, vagy szórjunk rá mákot, kömény- szezám-, vagy
napraforgómagot! Megkenhetjük pestóval, paprikakrémmel is. 10-15 perc alatt
készen van, s ha melegen
kínáljuk úgy a legfinomabb!

A

Kiss Éva

váló A-, B2-, K-, D vitamin
forrás, javítja a látásunkat, a
memóriánkat, és állítólag még
a fogyást is serkenti! Ugyan
koleszterint is tartalmaz, de a
legújabb kutatások szerint a

Húsvéti édességek
egyszerûen
ormáljunk tojás alakot golyók helyett, a kókusz vagy diósgolyóknak szánt masszából. Meghempergethetjük színes cukordarabkákban, csokiforgácsban. Remek ajándék locsolóknak, szépen becsomagolva húsvétra barátainknak, de jó
nassolni való magunknak is az ünnepek alatt. Mandulából mini tojásokat készíthetünk. Egyszerûen
mártsuk õket olvasztott csokiba,
majd hagyjuk kihûlni. Csoki tojást

F

tojás nem emeli a koleszterin
szintet annyira, mint azt korábban gondolták, sõt, inkább
stabilizálja. A rendszeres, napi
1-2 tojás fogyasztása kimondottan ajánlott. Használat elõtt
mindig mossuk le alaposan
meleg vízzel. Ha tehetjük, vásároljunk bio vagy tanyasi tojást. Fontos, hogy használat
elõtt friss legyen. Ezt úgy tudjuk eldönteni, hogy a friss leül
egy vízzel teli edény aljára,
míg a nem friss lebeg.

is csinálhatunk. Tojás formájú jégkocka tartóba öntsünk jó minõségû minimum 70%-os kakaó tartalmú olvasztott csokoládét, amit ízesíthetünk dió és mogyoró darabokkal, de
mazsolát is keverhetünk bele. Egy-két kanál tejszíntõl puhább és krémesebb lesz.
Tegyük néhány órára hûtõszekrénybe, majd mint a jeget,
nyomjuk ki a formákat egy
tányérra. A fél tojásokat tovább díszíthetjük csoki, mogyoró vagy cukormázzal, amivel össze is ragaszthatjuk õket!
Ez is remek ajándék és húsvéti
dísz!

Lebbencsleves
és „Ne kérdezd” - sütemény

tehát a „második”, de elõtte tálaljon egy kiadós lebbencslevest, vizslási módra.
– Ezt már én is tudom, de jól-e? Fél kiló krumpli, egy
– Na Szabóné, olyat súgok magának, hogy a kosztosai mind beírják ne- fej vöröshagyma, két gerezd fokhagyma, egy deci tejvüket a vendégkönyvbe! Úgyis valami ünnepi vacsorára készülnek, lep- szín, tíz deka füstölt sajt, jó három marék lebbencstészje meg õket egy vizslási lebbencslevessel, s tálaljon nekik „Ne kérdezd” ta, só, bors és egy kis olaj a hozzávalója. A felforrósított
süteményt!
olajban aranysárgára pirítjuk a darabokra tördelt leb– Én bizony megkérdezem, mi a fene az a „Ne kérdezd” sütemény? bencstésztát. Egy másik serpenyõben az apróra vágott
– Na jó, ezzel kezdem, mert a világ legolcsóbb édessészalonnából kiolvasztjuk a zsírt, s abban megge, és még csak sütni se kell.
dinszteljük a felkockázott hagymát. Lehúzzuk
Egy nagyobb jénai alját végigrakja közönséges háza tûzrõl, s beletesszük a fûszerpaprikát, felentartási keksszel, s ráönt olyan másfél pohár tejfölt,
gedjük egy kancsó vízzel, s kibányásszuk a
amit megcukrozott, belereszelte egy citrom héját,
hûtõbõl a maradék zöldpaprikát, s vagy két
meg egy kis vaníliás cukrot, és annyi. A kekszrétegfej paradicsomot, s beleeresztjük. Ezután
re tejfölréteg jön, arra megint keksz, megint tejföl,
tesszük bele a felkockázott krumplit, s a komíg a hozzávalók el nem fogynak. A záróréteg a
rábban félrehúzott megpirított lebbencstésztát.
megbûvölt tejfölréteg legyen, aztán mars vele a hûtõbe. MásnapKorábban nem esett róla szó, de most még megra átérik az egész, úgy szeletelhetõ, mint a torta, s senki el nem
toldom: egy kis zeller zöldjével, meg tálaláskor kis
hiszi, hogy háztartási keksz és tejföl a szereplõ. A Nagyi kapcsokanál tejföl csak segíthet, mert ettõl lesz vizslási a
sában „Ne kérdezd” a neve, mivel a választ senki el nem hiszi. Ez
leves.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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RÖVIDZÁRLAT
S z ö s s z e n e t

Mûterem Kávézó a Tavaszmezõ utcában

Gyere Bodri kutyám…
…és sorban utána a többiek, Floki, Foltos, Frakk, Vacak, Blöki, egyszervolt mesebeli kutyusok, akik csaholtatok, õriztétek
a gazdit és a kecót, hallgassátok már, mit mûvelt késõi leszármazottaitokkal a nevezetes magyar idomár, akinek munkájától hangos a média, s íme, máris itt sündörögnek a külföldi
ügynökök, hogy zsíros jutalékért közvetítsék valami szupermultinak a találmányt, a tüdõrák diagnosztizáló kutyát!
Mert mérhetetlenül nehézkes, hosszú, drága és megbízhatatlan a mûszeres, vegyszeres, lézeres, CT-alagutas, Röntgenes és akármilyen eddigi mérés, hogy a tüdõrákot - korai szakaszában- felismerjék, kimutassák, s fellépjenek ellene.
Mert, mit is csinált valahol az Alföldön egy innovatív vírussal fertõzött magyar kutyaidomár? Tíz kutyaetetõ tálba
különbözõ emberi nyálmintákat helyezett, s közéjük csempészte egy tüdõrákos beteg nyálmintáját is. Ha a kutya a kilenc semleges nyálmintát megszimatolva, és hanyagolva, a
rákos nyálmintát tartalmazó kutyatál elõtt cövekelt le, s csóválta a farkát „ezerrel”, csontot kapott.
Ezután az idomár összekeverte a kutyatálakat, úgy persze,
hogy a kutya ne láthassa, hová került az a tál, amiért jutalmat
kapott. Nem szaporítom a szót, a kutya a tíz kutyatál tízszeres összekeverése után is mindig a tüdõrákos nyálmintát szimatolta ki, hiszen csak ezért az egyetlenegy szagért kapott jutalmat. Ennyi.
A nevezetes magyar kutyaidomár becserkészésén nagy
energiákkal dolgozom. Õ még nem sejti, hogy milyen világsiker lesz kettõnk káeftéje, mely röviden „rákdiagnosztizáló
blökiket” forgalmaz, én viszont tudom, hogy egyetlen Floki
ára töredéke lesz a CT-alagút árának, milliónyi lesz a megrendelés, úgy, hogy nevem a leggazdagabb magyarok tízes
listáján is elõkelõ helyen virít. Majd. Egyébként ésszerûsítés
címén ki akarom vezetni az idomárt a káeftébõl, mert ez ötven százalékos bevétel-emelkedést jelent. Magam leszek a betanító. Elsõ kísérleteim nem kedvetlenítenek el. Majd veszek
másik nadrágot, mert amit hordok, azt széttépte a szomszéd
farkaskutyája, akárhány kutyatálat raktam eléje, s köpködtem tele valamennyit.
H.I.

Hétköznap reggel nyolctól este nyolcig, szombaton kilenctõl háromig kínál csendes, füstmentes, kávéaromás nyugalmat a Mûterem Kávézó a Tavaszmezõ utca 19-21 sz. alatt.
Ha a hír csak ennyi volna, akár a hirdetési rovat egyik eleme is lehetne, de a kávézó egyben láncszeme a PortfolioPoints 2011 kiállítás sorozat akciójának, ahol egy Józsefvárosban élõ és alkotó fiatal mûvész mutatkozik be. A fõvárosban hatvan, Pécsett pedig tíz kávézóban nyílik egyszerre
kiállítás, ahol pályakezdõk és már ismert alkotók mûvei várják a „csak egy feketére” beesõ vendégeket. A Tavaszmezõ
utcában Kárpáthegyi István várja randevúra a vendégeket,
aki 2010-ben diplomázott rajz-vizuális kommunikáció szakon, és szavai szerint, kora nyelvén rajzolja meg az õt körülvevõ világot. A kávéval, süteményekkel szerelt mini-kiállítás
május 21-ig tekinthetõ meg reggel nyolctól este nyolcig,
szombaton kilenctõl háromig.

A gondolatok vámmentesek
A mozdony többet tett az emberiség egyesítéséért, mint az
összes filozófus, költõ és próféta a világ keletkezése óta.
A bölcs király tiszteli udvari bolondját, az okos bolond
tiszteletlen a királlyal szemben
A legbölcsebben az él, aki megveti kora erkölcseit, míg õ
maga azok szerint él.
Aki ragaszkodik ahhoz, hogy mindig két lábbal álljon a
földön, annak elõbb-utóbb gondjai lesznek a nadrág
felvételével…
Aki tudja a „hogyan?”-t, mindig fog találni munkát.
Aki tudja a „miért?”-et, mindig a fõnöke lesz!
Soktól kell félnie annak, akitõl sokan félnek!
Azért egyél, hogy élj és ne azért élj, hogy egyél!

JÓZSEFVÁROS a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Kiadja a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.  Felelõs kiadó: Fábián László
Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Szerkesztõk: Hegyi Imre, Szabó Virág, Vigh Mihály  Irodavezetõ: Tóth Józsefné  Fotó: Nyári Gyula, Ványi Ákos
 Szerkesztõség: Harminckettesek tere 2. Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038. E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila  Nyomda: Poster Press Kft. felelõs: Hajas Tamás  Terjeszti a DM Hungary  ISSN 2061-1404
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PROGRAMAJÁNLÓ
Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány

Múzeumkerti Piknik

Április 14-én csütörtökön 17.00 órai kezdettel Pannai Margit
festõmûvész Válogatás címû önálló kiállításának megnyitója
a Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány Mini Galériájában (1085
Budapest, Kõfaragó utca 12. I. emelet). A kiállítást rendezi és
megnyitja: Buna Konstantin festõmûvész
Április 16-án szombaton 11.00 órai kezdettel Szakközépiskolás és Szakmunkástanulók Országos Vers- és Prózamondó
Találkozója a Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány színháztermében (1085 Budapest, Kõfaragó utca 12. I. emelet). A zsûri
elnöke: Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költõ,
mûfordító.

Biblia Szól Egyház
Április 22-én, pénteken 19:00 és 24-én, vasárnap 18:00 órai
kezdettel Fény és árnyak címmel a Biblia Szól Egyház színjátszó körének Húsvéti elõadása megtekinthetõ a Golgota
Közösségi Ház Dísztermében. Belépés díjtalan.
Cím: 1089 Budapest, Golgota u. 3.
A Józsefváros kerületi újság minden kedves olvasójának ezúton szeretnénk Kellemes Húsvétot kívánni a Feltámadás
ünnepe alkalmából.
www.bibliaszol.hu, Telefonszám: +36 1 210 2028
Hogy megismerjem Õt, és az Õ feltámadásának erejét (Filippi
levél 3:10a)

Sakura ünnep a Füvészkertben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület a nemzetközi Mûemléki Világnap alkalmából újra szeretettel invitálja a negyed lakóit és az érdeklõdõket családi rendezvényére,
április 17-én, vasárnap délután 14.00 és 17.00. között
a Múzeumkerti Piknikre!
A rendezvényen minden korosztálynak kínálunk érdekes elfoglaltságot a Palotanegyed közintézményeinek és vállalkozóinak közremûködésével: a kicsiknek játszóházat, a nagyobbaknak életvezetési tanácsadást, a kultúrára éheseknek szakértõ idegenvezetést a Múzeumkertet övezõ utcákban, zenével-verssel aláfestve.
A Magyar Nemzeti Múzeum vendégszeretetének köszönhetõen pedig a zöldre és friss levegõre vágyók a kertet vehetik birtokba, ezért javasoljuk hozzanak kockás plédet és a játékszereket is magukkal!
A Múzeumkerti Piknik részleteirõl a
www.palotanegyedert.blogspot.com címen tájékozódhatnak.

VASAS – EZREDVÉG
ZENÉS IRODALMI ESTEK
XIX. évad negyedik elõadása
2011. április 29-én (pénteken) 17 órai kezdettel
Szállj költemény…
Zenés irodalmi mûsor a költészet havában
Közremûködik: Kassai Franciska elõadómûvész, Keres Emil
Kossuth-díjas színmûvész, Lukácsy Katalin színmûvész,
Petzkay Endre színmûvész
A Füvészkert ismét sakura ünnepnek ad otthont április 1617-én. Az esemény szervezõi a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Magyar Anime Társaság és a Nemzeti Bonsai
Gyujtemény. A sakura a cseresznyevirágzás ünnepének jelképe, és a rendezvényre látogatók örökbe is fogadhatnak
egy-egy cseresznyefát. Idén a sakura-fák örökbefogadásából
befolyt összeget a szervezõk teljes egészében a japán katasztrófa károsultjainak megsegítésére fordítják, a Japán Vöröskereszt számlájára juttatják el.
A programok között lesz Ikebana iskola – nyílt óra és bemutató, kézmûves gyerekprogramok, papírhajtogatás, japán
íjász bemutató,a Magyar Anime Társaság elõadása, illetve
origami és lampion készítés.
Felnõtt belépõ:800ft, Diák és nyugdíjas belépõ: 300 ft

Házigazda: Baranyi Ferenc Kossuth-díjas, József Attila-díjas költõ,
mûfordító
Az elõadás során bemutatásra kerül Asperján György:
Kiáltás a mindenségben címû verseskötete
Belépõjegyek az Ezredvég kerületi aktivistáinál és a Vasas Központi
Könyvtár Alapítványnál (VIII., Magdolna utca 5–7.) valamint
a helyszínen kaphatók! A jegyek ára egységesen 300 Ft
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Vasas Központi Könyvtár
Alapítvány!
Helyszín: Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány színházterme
(1085 Budapest, Kõfaragó utca 12.
Megközelíthetõ a 4–6-os villamossal a Rákóczi térig)
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HIRDETÉS
Apróhirdetés
10 hónapos Szociális gondozó
és ápoló OKJ-s képzést hirdet
a Református Szeretetszolgálati Iroda felnõttképzési intézménye! Elhelyezkedési lehetõség: idõsek, fogyatékosok,
pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek gondozásában.
Ár: 180 000 Ft + 45 000 Ft
vizsgadíj. www.redifi.hu,
felnottkepzes@zsinatiiroda.hu,
06 (1) 273-0450.
Társasházak közös képviselete teljes körû ügyintézéssel.
Adósságbehajtás kiemelt
kezelése. Tel: 216-8802,
iroda@general-f.hu,
www.general-f.hu
Gázkészülék javítás, víz központi fûtésszerelés. Fürdõszoba felújítás. Tel. 06-30-94-46513, www.nl-gaz.hu
Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását vállalja VIII. kerületi lakosoknak 10 % kedvezmény. 06-70-2876-225
Víz,- gáz,- fûtés, gázkészülék
és villanyszerelés. Ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 06-30-951-8862,
257-3739
Elcserélem 58 nm-es, 2 szoba
komfortos, utcai, felújított lakásomat. Minden megoldás érdekel. Tel: 303-7447
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán
koronák hidak készítése, saját
fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: 31-35-604,
30-96-25-029
VIII. kerületi ingatlanokkal rendelkezõ fogászati Kft.-met eladnám. Tel.: 06-30-962-5029

Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen,
rászorultaknak háznál is.
Vécsei Julianna 06-20-2303547, 06-1-789-2859
Ruhajavítást, varrást, átalakítást, felhajtást, cipzárcserét
vállalok. Tel.: 06-1-303-8100,
06-30-505-9281
Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat.
Arany: 4.500 - 7.000 Ft, Tört
ezüst: 90 -120 Ft VII. Wesselényi u. 19. Tel.: 317-99-38
VIII., Bérkocsis utcában, körúthoz közeli, 95 nm-es, napos,
3,5 szobás, nagypolgári, vízórás lakás, rendezett házban
21 m Ft irányáron eladó.
Tel.: 06-20-538-2777
Elcserélem felújított házban lévõ 66 nm-es önkormányzati lakásomat 2 szobás hasonlóra,
esetleg közüzemi tartozását is
kifizetem, minden megoldás érdekel. Tel: 210-6330
Elcserélném XI. kerületi téglaházban, 43 nm-es fszt.-i, konfortos, önkormányzati lakásom,
VIII.-IX. kerületire, a körút vonzáskörzetében, emeleti, utcai,
70 nm körüli önkormányzati lakásra, ráfizetéssel.
Tel.: 06-20-917-3810

Húsvéti
Virágvásár

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS
ÚJSÁGBAN!

a Corvin köz-ben
2011. április 21-23.

Hirdetésfelvétel
a Szerkesztõségben
elõzetes
telefonegyeztetés
alapján:
Tóth Józsefné
210-4900,
vagy
szerkesztoseg@jozsef
varos.hu

Muskátlik, egynyári
palánták,
balkonnövények
vására
termelõi áron
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Két aforizma

VÍZSZINTES: 1. Horváth Imre egyik aforizmájának elsõ része.
13. Sámson végzete! 14. Karácsony Benõ Napos oldal címû regényének fõalakja /Kázmér/. 17. Horváth Imre másik aforizmájának második, befejezõ része. 18. Ágynemû. 19. Postafiók, röv. 21. Andrew
Grange, kanadai popénekes, dalszerzõ, producer beceneve /DRU/.
22. Varróeszköz. 23. A könyvelés tartozik rovatának régi megjelölése /latin szó/. 24. A borotva …; Ivan Jefremov regénye. 26. Valamely
felületen keresztül is /esetleg bántóan/ látszik. 28. Keserûvíz márka.
29. Filc. 31. … és idõn túl; más dimenzióban. 33. A három a kislány
egyike. 35. Dél-afrikai bennszülött. 36. Leng. 37. A georgiai labdarúgócsapat kapitánya Al/ /GROH. 33. Satyak. 39. Amerikai futball. 40.
Nap, németül. 41. Török csónak. 43. Sacramento Employment and
Training Agency; foglalkoztatási és szakképzési intézmény, röv. 45.
Férfi fehérnemû. 46. Egyházi szempontból tökéletes. 48. Szelíd erdei
állat. 49. Republic of Serbian Krajina; krajinai szerb köztársaság, röv.
51. Havi részlet! 52. Ilyen kõbõl is építenek utakat. 56. Ez pl. a Nap.
58. Török város, azelõtt Drinápoly. 60. Az elsõ aforizma harmadik,
befejezõ része.
FÜGGÕLEGES: 2. Ady egyik álneve. 3. Ágy, angolul. 4. Északnyugat-szlovén üdülõváros. 5. Túldíszít. 6. …-szigetek; csendes-óceáni szigetcsoport Alaszka közelében. 7. Petit és grand …; epilepsziás
rohamok orvosi neve. 8. Angol birtokos elöljáró. 9. Global Event
Partners, globális esemény/ek/ partnerek, röv. 10. … dom; „kormányház” Montenegro fõvárosában, Cetinjében /VLADIN/. 11. Az
áramerósség egysége. 12. Az elsõ aforizma második része. 15. Norma …; Martin Ritt filmje. 16. A másik aforizma elsõ része. 20. Petite
… /Kis virág/; Sidney Bechet híres szerzeménye. 25. Visszaidézi a
történteket. 27. Tüzéregység. 28. Plusz. 30. Földrészünk, röv. 32. Carl
Orff Carmina Buranájának 9. tétele /Swaz hie gat umbe/. 34. Spanyol hölgy. 36. Taszít. 37. Goromba kezdés! 39. Lézengõ …; Biberach
megnevezése Katona József Bánk bánjában. 40. Rembrandt felesége
és modellje. 42. … Tong; Kiribati, csen- desóceáni szigetállam elnöke
/ANOTE/. 44. Becézett Gertrud. 47. Erõs, átható hangon szól. 50.
Képzõmûvészeti alkotás. 53. Territorial Support Group; foglalkoztatási és szakképzési csoport, röv. 54. Élesít. 55. Páratlan rengés! 57.
Magad, 59. Innen máshová.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: május. 06.
március. 16-ai rejtvényünk megfejtése: Illanó felhõk az égen,/ játszi
árnyak a mezõn,/ jár a szellõ körülöttem/ szelíden, lengedezõn.
Nyerteseink: Cse József, Szondy Istvánné
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

