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Gyermekek ünnepe
egy nap, amely csak az övék

ÖNKORMÁNYZAT

Életet és értéket mentenek
„Bátran mondhatom, hogy a
Józsefvárosi Tûzõrség állománya a 2010-es évben is kiemelkedõen végezte munkáját, a
bajba jutott polgárok mindig
számíthattak a józsefvárosi
tûzoltókra, hivatástudatuk,
szakmai hozzáállásuk, és tudásuk fõvárosi szinten is az egyik
legkiemelkedõbb” – írta az
éves beszámolóban Tóth László tûzoltó százados, õrségparancsnok, aki a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen tájékoztatta az Önkormányzatot
a kerület tûzvédelmi helyzetérõl és a szükséges feladatokról.
A tavalyi esztendõben tûzeset során nem hunyt el senki,
ugyanakkor 10 fõ sérült és 17
személyt kellett menteni. Riasztás, mûszaki mentéshez 191
esetben történt és sajnos 108 alkalommal tévesen, azaz fölöslegesen hívták ki a tûzoltókat.

A Józsefvárosi Tûzõrség állománya a tavalyi évben is esküjéhez méltóan, legjobb tudása szerint védte, õrizte az
állampolgárok biztonságát. Kerületünkben, tûzeset során
2010-ben haláleset nem történt, az itt élõk fegyelmezettségének köszönhetõen csökkent a riasztások száma. A
legutóbbi testületi ülésen Kocsis Máté polgármester köszönte meg a tûzoltók áldozatos munkáját.

A tûzesetek mellett, a katasztrófa-elhárítás részeként, a
tûzoltóság másik jelentõs feladata a mûszaki mentés. Elsõdleges beavatkozóként minden
káreseménynél legfontosabb
az életmentés, a testi épség védelme, így a tûzoltók sietnek
segítségünkre épületomlásnál,
fakidõlésnél, vízbetörés, viharkárok során vagy éppen gázszivárgás esetén. Tóth László

õrségparancsnok beszámolójából megtudtuk, a tavalyi évben
jelentõs erõket kötöttek le a viharkárok, majd a katasztrófák
sorában a devecseri vörösiszap
az egész ország tûzoltótársadalmának összefogását igényelte. A Józsefvárosi Tûzõrség kivette részét, állományából számos önkéntes kollégájuk indult a bajba jutott települések megsegítésére.

Felhívás a józsefvárosi kereskedõk,
vállalkozók számára
A Józsefvárosi Önkormányzat több fõvárosi kerülethez hasonlóan, tervezi egy
kerületi kártya, a Józsefváros Kártya kibocsátását. A kártya célja, hogy a kerületi lakosok kedvezményekhez jussanak a kerületi boltokban, üzletekben, szolgáltatások igénybe vételekor.
érjük, jelentkezzenek felhívásunkra azon VIII. kerületi vállalkozók, akik szívesen partnerei lennének a Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi Kártya elfogadó és kedvezményt adó helyeként. A Józsefváros Kártya szabályozásáról rendelet készül, melynek elfogadásáról és a partneri
szerzõdés feltételeirõl külön tájékoztatást tart az Önkormányzat a rendelet elfogadása után.
Kérem, a jelentkezés során szíveskedjék megadni: a vállalkozás nevét, elérhetõségét, a termék, szolgáltatás típusát,
illetve a kedvezmény mértékét.
Részletekrõl érdeklõdjön a Kulturális Csoport vezetõjénél Bodor Gergely Andrásnál a 06-1/459-2130 telefonszámon, illetve e-mailben a bodorg@jozsefvaros.hu címen. Jelentkezési határidõ 2011. május 31.
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A beszámolóban említést tett
arról is, hogy az elmúlt években sajnos több esetben tapasztalták, hogy a vagyonvédelmi
rácsok jelentõsen növelik a beavatkozás idejét, hátráltatják a
mentést. Jellemzõen a vagyonvédelem elõtérbe, míg az élet
védelme háttérbe szorul. Volt
olyan eset, amikor a pánik
helyzetben nem talált ajtórács
kulcsa miatt, a bajba jutott életével fizetett.
Tóth László tûzoltó százados, õrségparancsnok éves öszszefoglalójában megköszönte a
Józsefvárosi Önkormányzat segítségét, melynek köszönhetõen harminc kiváló tûzoltót tudtak jutalomban részesíteni. „A
mai gazdasági helyzetben az
ilyen pozitív hozzáállás az önkormányzat részérõl komoly
motivációt jelent az állomány
részére.” – említette a tûzoltó
százados. A nehéz körülmények közepette, Józsefvárosban a 2010-es évben, önkormányzati támogatásból javultak az állomány elhelyezési körülményei, megújult a tûzõrségi konyha, valamint a tûzoltók
hálóhelységeiben légkondicionáló berendezéseket szereltek
fel. Megérdemlik a támogatást,
azok, akikre számíthatunk a
legnagyobb bajban.
V.M.

A Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Pályázatot ír ki
hivatali melegétkeztetésre és
büfé üzemeltetésére.
A pályázati kiírás részletes
szövege átvehetõ a Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Üzemeltetési Csoportnál (1082 Budapest, Baross u. 6367. III. emelet 314.) és megtalálható a Józsefvárosi Honlapon.
Az ebédlõ és az étkezõ helyiség
megtekinthetõ a pályázati kiírás
ideje alatt, ügyfélfogadási idõben. A pályázat leadásának határideje a fenti címen, zárt borítékban
2011. május 25. 12.00 óra.
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Kevesebben „lógnak” az iskolákból
Az iskoláztatáshoz kötött családi pótlék bevezetésének köszönhetõen jelentõsen csökkent az igazolatlan hiányzások száma az intézményekben – jelentette ki Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár a Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolába kihelyezett kormányszóvivõi tájékoztatón.
eváltotta a hozzáfûzött reményeket
az igazolatlan iskolai hiányzásokat a
korábbinál szigorúbban büntetõ törvény - mondta Hoffman Rózsa oktatásért
felelõs államtitkár a Molnár Ferenc Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Varga Sándor,
az iskola igazgatója, saját intézményük tapasztalatai alapján szintén megerõsítette ezt
az állítást.
A sajtóeseményen elhangzott: míg 2009-ben 44 ezer
361 esetben történt feljelentés
50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt, addig tavaly csak 8094 alkalommal
volt szükség szankcionálásra. Ez egyértelmûen a családi
pótlék iskoláztatáshoz való
kötésének eredménye –
mondta Hoffmann Rózsa.
A kormány akkori döntéséhez az vezetett – emlékeztetett Nagy Anna kormányszóvivõ -, hogy egyes szülõk minden következmény
és felelõsség nélkül engedték gyermekeiket iskolát ke-
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rülni. Az intézkedés – hangsúlyozta Nagy
Anna - kétségtelenül szigorú, ám szükséges
volt, hiszen a mértéktelen „lógás” a gyermekek jövõjét veszélyezteti.
Az oktatásért felelõs államtitkár, ismertetve az Oktatási Hivatal adatait leszögezte,
hogy az eredmények önmagukért beszélnek: az 50 órát meghaladó igazolatlan hi-

ányzásokat sikerült 6 ezrelékre szorítani.
Megjegyezte ugyanakkor: az okokat továbbra is fel kell tárni, utána kell járni minden egyes eset hátterének. „A gyerekek sorsára egyéni válaszokat kell adni” – fogalmazott. Hoffmann Rózsa kiemelte: az eredmények országos szinten nagy szórást mutattak, a gazdaságilag elmaradott térségekben
természetesen magasabb mulasztási arányokat mértek. A politikus kitért az utóbbi
idõk nagy vitákat kiváltó, a tankötelezettségi korhatár leszállítását célzó kormányzati
tervre is, amellyel kapcsolatban meggyõzõdése, hogy az szükséges. Kifejtette: az adatok elemzésekor is világosan kiderült, hogy
az iskolát kerülõk mintegy
70 százaléka 16 és 18 év közötti szakiskolás. A tankötelezettségi korhatár 16 évre
való csökkentése egyfelõl a
mulasztások számát is tovább csökkentené, másrészrõl pedig „lógás” helyett
dolgozhatnának a tanulni
már nem vágyó fiatalok. Az
államtitkár hozzátette, akkor lesz elégedett, ha a most
megismert arányszám a jövõben még tovább, akár a
mostani töredékére csökken. A sajtóeseményen Józsefváros Önkormányzatát
Sántha Péterné alpolgármester képviselte.

Éjjel-nappali ügyelet a Heim Pálban
Bõvíti a kerület a Heim Pál Gyermekkórházzal való
együttmûködést. A képviselõk döntöttek arról, hogy a korábban kizárólag éjszakai ügyeletre szóló szerzõdést éjjel-nappali ügyeletre bõvítik.
jjel-nappali ügyeletet
vállal a Heim Pál Gyermekkórház Józsefvárosban. Ez a döntés számos pozitív hatással jár a kerületben lakók számára, hiszen jól felszerelt kórházban várják a beteg
gyerekeket, ahol modern eszközökkel és kiváló szaktudással azonnal el tudják látni a
kórházba érkezõket. Ezzel a
döntéssel egyúttal a kerületben dolgozó, túlterhelt gyermekorvosokat is segítik majd.
A biztonságos ellátást a kiváló felszereltség, a kiemelkedõ szaktudással rendelkezõ
orvosok mellett az is segíti,
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hogy elhelyezkedése nagyon
kedvezõ a kerületi lakosokra
nézve. A korábbi szerzõdést
tekintve elmondhatjuk, hogy
teljes mértékig elégedettek
vagyunk a kórház dolgozóinak eddigi munkájával. Az
ügyeleti rendszerben arra is
lehetõség van, hogy a szülõk
betelefonáljanak és egy ügyeleti autó kimenjen hozzájuk,
de a szülõk is bevihetik a
gyermekeket a központba.
Májustól októberig két gépkocsi áll a józsefvárosiak rendelkezésére
szakorvossal
együtt, novembertõl áprilisig
pedig három gépkocsi lesz,

természetesen szintén orvossal. Szükség esetén azonban
újabb ügyeleti kocsit állít be a
gyermekkórház. Az ügyeleti
idõben rendelkezésre áll a la-

bor háttér, a sebészet, a röntgendiagnosztika és behívás
esetén a CT diagnosztika is.
A szerzõdés 2011. május 1tõl lépett érvénybe.
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Új kápolna épül a Golgota téren
A józsefvárosi önkormányzat képviselõ-testülete egyhangúan támogatta, hogy
a Golgota téren a régi, 1971-ben felrobbantott kápolna helyén hamarosan új kápolna és keresztút épüljön Boldog Ceferinónak szentelve.
Magyar Katolikus Egyház Esztergom–Budapesti Fõegyházmegyéje
közadakozásból szeretné megépíteni a kápolnát. A kezdeményezés megvalósulását az Önkormányzat azzal támogatja, hogy térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja a helyszínt és biztosítja a megvalósításhoz szükséges jogi hátteret. A megvalósításba szeretnék bevonni a roma értelmiség, vállalkozók és mûvészek kiemelkedõ személyiségeit is. A templom – amely
minden ember számára nyitva áll – az öszszetartozás, az egység szimbóluma lesz.
Erõsíti az egyházi és nemzeti közösséget,
összeköti a roma és nem roma társadalom
tagjait, akik a közadakozásban együttesen
teremtenek újjá egy rég elveszett lerombolt
értéket.
A Golgota tér tehát nemcsak megújul, a
zárható és õrzött templomkerttel visszakapja eredeti funkcióját is, miközben változatlanul megmarad a játszótér és a kutyasétáltató is.
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Boldog Ceferino (Ceferino Giménez
Malla) 1861. augusztus 26.-án született
egy vándor életmódot folytató lókereskedõ családban. Tizenévesen roma hagyományok szerint megnõsült, de házasságát
késõbb egyházi körülmények közt is szentesítette. Viszontagságos élete során többször került ártatlanul börtönbe. Mélyen
vallásos életet élt, naponta járt szentmisére, rendszeresen imádkozta a rózsafüzért.
Felesége halála után a ferences harmadrendbe is belépett. A spanyol polgárháborúban meg akarta menteni egy pap életét,
emiatt õt is bebörtönözték. Két hét múlva,
ítélet nélkül, papokkal és más világi hívõkkel együtt valószínûleg 1936. augusztus 9-én hajnalban végezték ki a kommunisták. Utolsó szavai ezek voltak: „Éljen
Krisztus Király!”
Nem csak a romák, de a rózsafüzér és a
börtönviseltek védõszentjeként is tisztelik.
II. János Pál pápa 1997-ben elsõ roma származású emberként, negyvenezer hívõ je-

Parlamenti különóra
Mintegy 120 diáknak és kísérõiknek tartott elõadást Kocsis Máté a Parlament Felsõházi üléstermében. A középiskolás diákok „Országgyûlési ismeretek” címmel hallgatták meg a képviselõ és egyben frakcióvezetõhelyettes tájékoztatását.
Ház mûködésébe, a képviselõi
életbe engedett betekintést a Parlamenti különóra, amelyre ezúttal
Abonyból, Gyuláról, Komáromból és
Marcaliból érkeztek diákok. Kocsis
Máté, a parlamenti Fidesz frakció frakcióvezetõ-helyettese, országgyûlési
képviselõje beszélt a fiataloknak arról,
hogyan lehet bekerülni
az Országgyûlésbe, hogyan épülnek fel a frakciók, és milyen jogosítványai vannak a frakciókhoz tartozó képviselõknek társaikkal szemben.
Kocsis Máté elmondta,
hogy a képviselõi munka
jelentõs része nem a plenáris üléseken zajlik, hiszen folyamatos egyeztetésekre, tárgyalásokra,
bizottsági ülésekre járnak a képviselõk, ame-
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lyeken minden esetben az õket megválasztó állampolgárokat kell képviselniük. Elmondta azt is, ha idõnként üresnek tûnik az ülésterem, az nem feltétlenül a képviselõk lustasága miatt van,
hanem azért, mert bizonyos szakmai
témákról szóló vitákon csak a szakpolitikusok maradnak bent.

lenlétében avatta boldoggá. Európában
eddig Bártfán (ma Szlovákia) neveztek el
róla templomot, hazánkban pedig a Váci
Egyházmegyében mûködõ Ceferino Ház
és a Komlón található Boldog Ceferino
Katolikus Óvoda viseli a nevét.

Közlemény
A képviselõ-testület a 209/2011. (IV.21.)
számú határozatában döntött az ’56-os
Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány
megszûntetésérõl.
A közalapítvány megszûnését követõen
annak vagyonát az alapító Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott általános iskoláknak
juttatja egyenlõ mértékben azzal, hogy
azok az 1956-os Forradalomra történõ
megemlékezésre fordítják:
 Deák-Diák Általános Iskola
 Losonci téri Általános Iskola
 Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
 Práter Általános Iskola
 Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola
 Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola.
A testület köszönetét fejezi ki a kuratóriumnak, a felügyelõ bizottságnak valamint
a titkárnak a közalapítvány érdekében kifejtett munkájukért.

NEVELÉS
A hajléktalanoknak is vannak óvodaköteles gyerekei

Rendhagyó ovi a Dankó utcában
A mélyszegénységben élõ, munkanélküli, hajléktalan, vagy éppen kilakoltatás
alatt álló szülõk gyerekei járnak a Dankó utcai óvodába, melyet a kerületi szóbeszéd már régebben „hajléktalan óvodának” nevez. Ez az intézmény szükségszülte mentsvár, az utolsó utáni esély, hogy a hátrányos helyzetbe került óvodáskorú gyerekek ne maradjanak ki a képzés lehetõségébõl.
zt a helyzetet ismerte fel évekkel korábban a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, melynek vezetõ
lelkésze, Iványi Gábor, a lelkészképzõ tantermeibõl áldozott fel hármat, hogy azokból
különleges óvodát alakítson. Az óvoda, a
Dankó utca 11 szám alatt, napjainkban
negyven kisgyerek otthona, ahol kicsik és nagyok csoportjában olyan
gyerekek töltik napjaikat, akiknek
szülei üzlethelyiségekben, romlakásokban, kegyelem-befogadóknál,
pincékben vagy albérletben élnek.
Sokuk úgy jutott lakcímhez, hogy az
egyház jelentette be õket a menhely,
illetve a konyha címére, de itt kétoldalú szerzõdést is elfogadnak, mely
a lakást adó és a lakást elfogadó között születik, illetve az óvoda vidéki
bejelentett címet is elfogad.
– „Hetekkel korábban, egy kör email nyomán lobbant fel a lakosság
érdeklõdése az óvoda iránt, hiszen a
közlemény elrémítõ szegénység-képekkel operált” – mondja a lelkészvezetõ. – „A szegénység olyan
„bugyrai” mint a kerekek nélküli Ladában lakó hattagú család, ahol három óvodás-korú gyerek is nyomorgott,
már a múlt. Múlt az is, hogy a gyerekek
napja fürdetéssel kezdõdik, de a jelen is elgondolkoztató, hiszen az óvodai uzsonna
után, a másnapi reggeliig sok gyerek nem
eszik semmit, mert, nincs mit. – Csomagolt
hétvégi hidegkoszttal próbálkoztunk –
mondja a lelkész - de a gyerekektõl megtudtuk, hogy néhányuk szülei eladják, pénzzé
teszik a csomagokat. Azóta szombat-vasárnap is mûködik a konyhánk, s az idejáró
ovisok szülei meleg ételt kapnak, vagy vihetnek „haza”. Szabóné Förhétz Krisztina,
vezetõ óvónõ szerint, a sokszorosan hátrányos hátterû gyerekek tájékozottsága, szellemi fejlõdése nem tükrözi a lehetetlen körülményeket, igaz, hogy a napi programok
módszeresen pótolják a hiányzó otthoni
légkört. –„ A villával-kanállal evés, önálló
öltözködés, fésülködés, mosdás feladatai
után, a nagyobbak már a mobiltelefon, az
MP-lejátszók rejtelmeit is megismerhetik.
Mindenünk van, ami az önkormányzati
óvodákban megszokott, csak itt, kemény
harc és elszántság a kulcs, sokszor az állami gondozással szemben kell megharcol-
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ni, hogy együtt maradjon a család. Aki itt
dadus vagy óvónõ, mind megszállott!” –
mondja. Közben egyenruhás rendõrök érkeznek, és rossz reflexeim szerint összerezzenek. Netán „helyzet” szemtanúja lehetek, begyûjtenek valakit? Egészen másról van szó. A BRFK sajtóosztályának kül-

döttsége érkezik, tíz zsákban adományokat hoznak, konzerv, játék-maci, banán,
kivi és kifestõkönyvek képezik az adományt. Hivatalos akció? – kérdezem. –
„Egyáltalán nem, – mondja Sagyibó Melinda sajtóreferens, – hírét vettük az óvodának, s tucatnyian összehordtuk, amit
adhattunk!” – Rostás Ottó, a Bûnmegelõ-

zési Osztály zászlósa pedig rendõr egyenruhában tart egyszemélyes bábelõadást
Rendõr Robi, és Rosszcsont Ricsi bábokkal, a gyerekek szájtátva figyelik.
– Van-e támogatás a „hajléktalan óvoda”
mögött? – kérdezem. – „Egyházi és civil segítség tart életben bennünket!” – mondják a
vezetõk, de éppen most szervez a Józsefvárosi Önkormányzat és az FTC közös segítõakciót, amelynek során gyerekholmikat, cipõket, ruhákat, játékokat és tartós élelmiszereket gyûjtenek az idejáró gyerekek részére. Egyébként bíztatnak, hogy nyugodtan fényképezzünk, itt nem mûködik a személyiségi jog álszemérme. „Ez
van!” – mondják, mindenki hasítsa
ki a helyzetképbõl a maga felelõsségét, és legyen büszke, hogy Józsefváros a szegények sokféle segítése
mellett, ezt az egyedit is életre hívta.
Egy felmérés szerint, mintegy
ezerre tehetõ az országban azon 3-7
éves gyerekek száma, akik szüleik
élethelyzete miatt kimaradnak az
óvodából. Közülük negyven, otthonra lelt a józsefvárosi Dankó utcában.
H.I.
A Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség Óvodája szívesen fogadja 3-7 éves gyerekek kinõtt, megunt, használt ruháit, cipõit, játékait, mesekönyveit.
Ugyancsak szívesen fogadják a
gyerekek szülei számára a cipõ és
ruhaadományokat.
Hálával gondolnak azokra is, akik tartós
élelmiszerrel, konzervekkel segítik az intézmény konyháját, hogy a mélyszegénységben élõk napi gondjain enyhítsenek.
Az adományokat Budapest VIII. Dobozi utca 11. szám alatt lehet leadni 8-16 óra
között.

Közös gyûjtést kezdett a Fradi és Józsefváros
A Józsefvárosban mûködõ hajléktalan gyermekeket fogadó óvodának gyûjt tartós
élelmiszert, játékot és ruhát a Fradi és Józsefváros. Az adományokat az Üllõi úti stadionban és a Német utcai iskolában lehet leadni május 21-ig!
Az FTC Labdarúgó Zrt. mindig nagy örömmel vállal szerepet az arra rászorulók
megsegítésében – írják közleményükban. Ezért Józsefváros önkormányzata csatlakozott Magyarország legnépszerûbb torna clubjához, hogy velük karöltve gyûjtést
szervezzen a VIII. kerületi hajléktalan óvoda megsegítésére.
Új vagy használt játékokat, ruhát, tartós élelmiszereket várunk elsõsorban, melyeket az alábbi gyûjtõpontokon lehet leadni:
1. sz. gyûjtõpont: Albert Stadion Székház (1091 Budapest, Üllõi út 129.)
2. sz. gyûjtõpont: Németh László Általános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)
A gyûjtés egészen a szezon végéig tart, így május 21-ig várjuk az adományokat.
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ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Közös Képviselõk, társasházi Tulajdonosok!
A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendeletében a társasházak
felújításának 2011. évi támogatására a Fõvárosi Rehabilitációs Pályázatra és a helyi folyamatosan benyújtható pályázatra a következõ
fedezet áll rendelkezésre:
Vissza nem térítendõ támogatás: 21,3 M Ft
Visszatérítendõ támogatás: 8,7 M Ft
Helyi pályázat, visszatérítendõ támogatás:
20 M Ft
A Képviselõ-testület 2011. május 5-i ülésén
tárgyalta a társasházi támogatások bírálatának
kérdését és a 220/2011.(V.5.) sz. határozatában az alábbi döntését hozta meg:
Amennyiben a Fõvárosi Önkormányzat a Fõvárosi Rehabilitációs Keretre a pályázatát kiírja támogatja, hogy a társasházak a Fõvárosi
Rehabilitációs Keretre pályázatot nyújtsanak
be és ehhez az Önkormányzat a pénzügyi támogatást biztosítja.
A Fõvárosi Rehabilitációs Keretre a pályázat
elõminõsítési bírálatánál a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport vegye figyelembe:
 a vissza nem térítendõ támogatás megítélt
összege max. a 300.000,- Ft/társasház lehet.
 visszatérítendõ támogatást csak annak a
társasháznak adható, amelyik a pályázat benyújtásakor korábbi kamatmentes kölcsön
törlesztõ részletével nem tartozik az Önkormányzatnak.
 nem kaphat támogatást az a társasház,
amelyik 2008-2010 évek között legalább kétszer vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

 A beruházási összeg 50%-ának, mint önrésznek igazoltan rendelkezésre kell állnia. Ez
alól kivétel, ha a társasház tulajdonosai a Fõvárosi Önkormányzattól igényelnek az önrész
pótlására visszatérítendõ támogatást.
 A Munkacsoport bírálati szempontja legyen,
hogy a társasházak a pályázatra vonatkozó
döntéseiket amennyiben vissza nem térítendõ
támogatásra nyújtják be a pályázatot min.
51%-os tulajdonosi részvétel és tulajdonosi
egyetértés mellett, visszatérítendõ támogatási
igény esetében minimum 60%-os tulajdonosi
részvétel és tulajdonosi egyetértés mellett
hozzák meg, ennél alacsonyabb részvétel, és
szavazati arány esetén támogatás nem adható.
 A beruházásokat a megállapodás aláírását
követõ maximum 1 éven belül kell befejezni,
az elszámolási határidõ a befejezést követõ
180 nap.
 Amennyiben a fõvárosi kiírás a rendeletben
leírt valamennyi munkanemre vonatkozik, a
benyújtott pályázatoknál elõnyben kell részesíteni a FÕKÉTÜSZ szakvéleményben elõírt kémények felújítását valamint az életveszélyes
határozat alapján, vagy statikai és egyéb szakhatósági szakvélemény alapján elrendelt felújítási munkákat.
A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2011. évben a helyi folyamatosan benyújtható pályázatokra kizárólag életveszélyes
határozattal rendelkezõ és gázvezeték lezárást
igazoló társasházak részére, továbbá akadálymentesítésre, lakóépületek kamerával történõ
felszerelésére ítélhet meg a pályázatuk alapján

a meglévõ fedezet erejéig visszatérítendõ kamatmentes támogatást. A társasházak a helyi
pályázatra vonatkozó döntéseiket visszatérítendõ támogatási igény esetében minimum
60%-os tulajdonosi részvétel és a tulajdonosok minimum 60%-ának egyetértése mellett
hozzák meg, ennél alacsonyabb részvétel és
szavazati arány esetén támogatás nem adható.
2011. évben – a lakóépületek kamerával történõ felszerelése kivételével – a helyi pályázat
keretében adható kamatmentes kölcsön
összege társasházanként 30 albetétig max.
750.000,-Ft, 30 albetét felett max 1.000.000,Ft. vis major (tûzeset, gázrobbanás, függõfolyosó leszakadás, falomlás stb.) esetében
amennyiben a jogos támogatási igény a
750.000,-Ft illetve 1.000.000,- Ft összeget
meghaladja, a Munkacsoport bírálati javaslata
alapján a Képviselõ-testület dönt. Ezekben az
esetekben sem lehet a visszatérítendõ támogatás mértéke magasabb a 7/2008.(II.27.) sz.
rendelet 3. §(1)-(2) bekezdéseiben rögzítetteknél.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Fõvárosi Önkormányzat Rehabilitációs Keretre kiírandó pályázatához a kerület külön nem ír ki pályázatot. A
pályázatokat a fõvárosi kiírásnak megfelelõen,
a fent leírt szempontok figyelembe vételével,
továbbá a 7/2008.(II.27.) számú önkormányzati rendeletünkben foglalt szabályoknak megfelelõen a kerületi önkormányzathoz kell majd
a kiírás szerinti határidõre 2 példányban benyújtani elõminõsítésre, a kerületnek az elõminõsített pályázatot kell továbbítani a fõvárosnak.
Kérem a kiírásig tanulmányozzák a rendeletünket (www.jozsefvaros.hu honlapról letölthetõ).
Dr. Kocsis Máté, polgármester

Kedves sportkedvelõ józsefvárosiak!
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club közötti együttmûködési megállapodás keretében lehetõség nyílik a sportkedvelõ józsefvárosiak részére, hogy meglátogathassák kedvenc sportáguk edzéseit, illetve a nõk és a családosok ingyenesen
sportolhassanak a Népligeti Sportcentrumban.
nyilvános edzések látogatásával
nõhet a lakosság igénye a sportolásra, erõsödhet a szurkolók és a versenyzõk
között a kapcsolat, a személyes találkozások elõsegíthetik a szurkolók és a sportolók közötti összetartozás érzését. A családokkal együtt kilátogató gyerekek példát
láthatnak a sport szépségébõl és közösségformáló erejébõl. Számukra kapcsolódási lehetõségeket is kínál az egyesület-
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hez egy-egy szakosztály, melyeknek akár sportolói is lehetnek. A szakosztályok vezetõi szívesen látják elõre egyeztetett idõpontokban az érdeklõdõket. Az alábbi szakosztályok edzéseinek látogatására
nyílik lehetõség: atlétika, birkózás, curling, futsal, kerékpár, sport akrobatika, teke, torna, úszás, kézilabda.
Az ingyenes sportolási lehetõségek között szerepel a mûfüves futballpálya, atlétikai futópálya, illetve a kisebbik kézilabdacsarnok használata. Várjuk a hátrányos
helyzetûek, nõk illetve családok jelentkezését is, akik szabadidejüket sportolással
kívánják eltölteni.
Tájékoztatást és további információt a
Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kulturális Csoportjának ügyin-

tézõjétõl, Lannert Bencétõl kérhetnek, valamint a jelentkezéseket is az õ címére juttathatják el. Elérhetõségek: +361-4592558, lannertb@jozsefvaros.hu.
Az önkormányzati fenntartásban mûködõ iskolák tanulói és szüleik, az edzéslátogatásokra és a sportolásra a testnevelõ tanáruknál is jelentkezhetnek. A józsefvárosi családok jelentkezését pedig
Joachim Györgyné Ági várja (Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesülete) az alábbi
elérhetõségeken: +3630-386-0355, joachimagi@gmail.com.

KÖZBIZTONSÁG
A bizalomépítés lépcsõfokai

Civilek és rendõrök tanácskoztak
vil bejelentõk nevét és adatait az intézkedõ
rendõrök a helyszínen közzé teszik, ezzel
ellehetetlenítve a közérdek ügyében szót
emelõket. A rendõrség képviselõi viszont a
sok esetben visszavont tanúvallomások, bejelentések tényét panaszolták. Kovács Dávid, a Külsõ Józsefvárosi Református
lom újraépítése sürgõs feladat, s ezt a meg- Diakónia Alapítvány képviseletében elbeszélést is e gondolatok jegyében rendez- mondta, hogy a jogi szabályozás bizonyos
esetekben nem segíti a sikeres rendõri intézték meg.
kedéseket, de üdvözölte az értekezletet,
mondván, ez példa lehet, hogy a bizalom
Megoldás
erõsítésének számtalan apró lépés az útja.
a drog-problémákra

A Józsefváros Rendõrkapitányság és a Magyar Helsinki Bizottság két tucatnyi
civil szervezõdés képviselõivel, civil-rendõr konzultációt tartott a Kesztyûgyári Közösségi Ház tükörtermében április 26-án. Az érdeklõdést a téma idõszerûsége adta, hiszen a közbiztonság kérdése mindenféle kibontakozás alapja.
szociális gondok és a szociális feszültségek összefüggése a mindennapi biztonság létével mára
alapigazsággá vált. Ezt minden elõadó és
hozzászóló hangsúlyozta, miközben a kibontakozást, a „hogyan szülessen bizalom” kérdését már kevesebb hozzászóló
tette közkinccsé. A konzultáción Józsefváros társadalmának szinte minden rétege
képviseltette magát. A megjelent számos
civil szervezet mellett a Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében Zentai Oszkár
a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(Fidesz) vett részt a tanácskozáson
valamint jelen volt Komássy Ákos
(MSZP képviselõ)

A

A semmivel össze
nem hasonlítható
józsefvárosi helyzet
A józsefvárosi rendõrség intézkedési mutatói rendkívül magasak, kéthárom megye rendõrségi intézkedés-mutatóinál magasabbak. Ezenközben a rendõri létszám feltöltése
folyamatos feladat a kerületi kapitányságnak, hogy megoldja a 30
százalékos hiány okozta gondokat.
Azonban azt le lehet szögezni, hogy
mivel Józsefváros központi kerület
a BRFK rendszeresen küld rendõröket, hogy az ne fordulhasson elõ,
hogy nincs rendõr az utcán.
Zentai Oszkár újságunknak adott
nyilatkozata szerint, Józsefváros
alapvetõ érdeke, hogy szilárd legyen a közbiztonság, mert csak akkor lehet kultúráról, turizmusról,
vállalkozásfejlesztésrõl beszélni, ha
az embereknek nem kell a testi épségük vagy a vagyonuk biztonsága
miatt aggódni. Zentai szerint, jó évtizede gyökeres fordulat történt, hiszen a
térfigyelõ-rendszer belépésével ugrásszerûen megnõtt a hétköznapi biztonság. A bizottsági elnök hangsúlyozta: 2011 a Közrend éve, s ebben a bûnelkövetési gócpontok felszámolása, a Lujza utcai rendõrház
felépítése, mobil rendõrségi alegységek, és
új központ létesítése az Orczy-negyedben,
a Szomszédsági Program kidolgozása és
mûködtetése szerepelnek. A kerületi drogstratégia, a lakossági összefogás és a biza-

A kerületbe települt Kék Pont DrogkonzulA térfigyelõ-kamerák
tációs Központ és Alapítvány képviselõje
szerepe
kérte az értekezlet résztvevõit, hogy a drogszemét begyûjtésével kapcsolatban a 06-70 Az értekezleten több hozzászóló pana607 4956-os telefont használják. Mondatai szolta, hogy a térfigyelõ-kamerák esetleg
hosszas gondolatsort indítottak, amelynek nem mûködnek, vagy a felvett képanyagok nem kerülnek elemzésre.
Wieszt Ferenc õrnagy tájékoztatta
a résztvevõket, hogy a kerületben
napjainkban 114 kamera mûködik,
s valamennyi közterületet figyel.
Lakóházak bekamerázására nincs
feljogosító jogszabály. Újdonság,
hogy a kameraszám hamarosan
130-ra bõvül, s a rögzített képanyagok megfigyelése és elemzése
folyamatos.

Hajléktalan kérdés

során a drog kerületi megjelenésére, az alapítvány munkásságára és a drogszenvedély
elleni ésszerû küzdelem módszereire is rámutattak. Szigetvári György õrnagy, a kapitányság vizsgálati osztályának vezetõje elmondta, hogy a droggal kapcsolatos jogszabályok bonyolultak. Más büntetésre számíthatnak az elkövetõk a tárolás, felhasználás,
továbbítás esetén, de számítanak a mennyiségi mutatók is a törvény szigorát illetõen.
Egyes hozzászólók kifogásolták, hogy a ci-

Józsefvárosban kilenc hajléktalanellátó egység illetve szervezet mûködik, ide koncentrálódik a fõváros
legtöbb fedél nélkül élõjének valamilyen szintû ellátása. Egy hozzászóló szerint, ez a teher Budapest
többi kerületéhez mérve aránytalanul magas, hiszen, a tény önmagában hat Józsefváros társadalmának
kultúrájára, szerkezetére, hangulatára és hírére, s mert az ellátó szervek itt mûködnek, a hajléktalanok
ide-áramlása folyamatos. Domokos
Julianna, a Sorstársak képviselõje
szerint, az ingyen ebédnek lehetne
például takarítási munka-megváltás a feltétele, s egyáltalán a munka, a teljesítmény bekapcsolása be kell épüljön a hajléktalan-ellátás szemléletébe.
A résztvevõ 44 meghívott, 17 civil szervezet, elõadó, hivatalos képviselõ és érdeklõdõ szerint, negyedévente, félévente
ésszerû volna ilyen fórum összehívása, hiszen éppen napjainkban születtek új törvények a közrend, közbiztonság biztosítására, amelyek hatása és következményei
átfogalmazhatják a teendõket.
H.I.
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Majális volt az Orczy-parkban
A sokéves május 1-ei hagyományokat idén sem törte meg az
Orczy-park, és a szervezõk
egész napos szórakoztató családi programmal várták a majálisra érkezõket. A programok
reggeltõl este kilenc óráig zajlottak a Nagyréten. Délelõtt
egészségházzal, vérnyomás-,
vércukorszint- és koleszterinszint-méréssel várták az érdeklõdõket, késõbb pedig könnyedebb zenés mûsor szórakoztatta a vendégeket.

az esõfelhõket, így a maroknyi
egybegyûltek legalább néhány
percre kimerészkedhettek a büfénél felállított sátrak alól. Ezt követõen rövid színpadi átállás után
kisvártatva megérkezett Török
Ádám és a Mini, akik a Tabánból
robogtak át Józsefvárosba, hogy
progresszív zenéjükkel megkoronázzák május elsejét. A Mini Gõzhajója 1968 óta dübörög szerte az
országban, eddig 7000 koncertjükön, közel 5 millió ember látta
már õket. A zenekar mindent beleadva igazi rockfesztivál-hangulatot hozott a Nagyrétre. Elõadták
legnagyobb slágereiket, igyekeztek mindenkit éneklésre, táncra
bírni.
Az elõadók lelkesedése és mûsoruk színvonala tiszteletet parancsoló és nagyon szórakoztató
volt, kár, hogy nem túl nagyszámú közönség elõtt kellett színpadra állniuk. Remélhetõen, jövõre kegyesebb lesz az idõjárás, és
igazi majális kerekedhet majd az
Orczy-parkban, hiszen a helyszín
Budapest egyik legideálisabb nyitott tere zenei fesztiválok rendezésére.
Sz.V.

A délutáni programkavalkád
Bartha Tóni bábelõadásával kezdõdött, majd hazánk egyik legnépszerûbb roma-folkzenét játszó
együttesének, a Karaván Famíliának több mint egyórás koncertje
vette kezdetét. A vendégeket
megmozgató ütemes és melodikus cigányzenét követõen a Dumaszínház egyik humoristája, Felméri Péter vette át a mikrofont és
nevettette meg az esõ ellenére is
kitartó nézõket. Majd a 2007-ben
alakult elsõlemezes gyõri Colombre Band színvonalas könnyûzenei koncertje szerencsére elûzte

Lakófesztivál a Magdolna negyedben
A Kesztyûgyár és a Maneszota (Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács)
szervezésében izgalmas szombati napot
tölthettek együtt a Magdolna negyed lakói. Az egésznapos sportesemények és
közösségépítõ programok mind azt a
célt szolgálták, hogy az itt élõk ne csak
egymás mellett, de egymással közösen,
egymás érdekeit szem elõtt tartva szervezzék és éljék mindennapjaikat.
rendezvényt még az idõjárás is kegyeibe fogadta, hiszen végig ragyogóan
sütött a nap a Mátyás térre, ezzel élvezetesebbé téve a szabadtéri programokat.
Gyorsan megtelt a játszótér családokkal,
nevetõ gyerekekkel, hiszen a legtöbben
már reggeltõl bekapcsolódtak a Szomszédsági Napok eseményforgatagába. A nap
folyamán rendeztek szkander, csocsó, foci,
sakk, kötélhúzó, valamint ping-pongversenyeket, és a lakókkal közösen ingyenes ebédre hívták meg az eseményre regisztrált 300 fõt. Emellett kerékpáros akadályverseny kicsiknek, szabadtéri játékok,
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Filmklub, „Olvass szabadon” program,
Aszfaltrajzverseny, Csere-bere Börze,
Gyermek játszóház felügyelettel, Mini
színpad, Hyde Park, Kick-Box bemutató,
helyi szervezetek bemutatói és sok egyéb
program színesítetette a programkínálatot.
Az esmény fõszervezõje, és a Maneszota elnöke Frank Sándor elmondta:
„Meggyõzõdésünk, hogy nem várhatjuk
csak a kormánytól, az önkormányzattól,
vagy a rendvédelmi szervektõl, hogy
megoldják az itt élõk összes problémáját,
ezt csakis összefogás útján, a lakók közös
erõvel oldhatják meg.”
A múltbéli hasonló események sikerén
felbuzdulva gondolták úgy, hogy egy kéthónapos, fõleg „házbeszélgetésekbõl” álló
folyamat méltó lezárása ez a lakók bevonásával megvalósított közösségi program. A
látottak alapján úgy tûnik, jól döntöttek,
amikor az esemény megszervezésébe fogtak, és ha rendszeressé válnak a hasonló
kezdeményezések, hamarosan egy új, pozitívabb képet alkothatnak majd a negyeden kívüliek is a Magdolnáról.
Sz.V.

KULTÚRA

Hamarosan nyit a Ruttkai Éva Színház
A

régóta várt nyitóünnepségre május 21-én kerül A józsefvárosi önkormányzatnak köszönhetõen kerülesor. A nagyszabású tünkben talált otthonra az immár 17 éve létezõ, de eddig álmegnyitó a Józsefvárosi Polgár- landó társulat és épület nélkül mûködõ Ruttkai Éva Színmesteri Hivatal elõl 17.30-kor ház. Május 21-én a Kultúra és Sokszínûség Napján megzenés menettel indul, hogy mi- nyitják a megújult színház kapuit, ahol a jövõben családias
nél többen ünnepelhessük Bu- légkörrel, érdekes darabokkal, kiváló szereposztással és
dapest új kulturális intézmé- színes kulturális programokkal várják a nagyérdemût.
nyét. Az ünnepi sokadalom a
Baross utcán sétál végig, érintve
a Szigony utcai lakótelepet,
majd a Kálvária téren áll meg. A
meghívott vendégek csodás veteránautókkal, muzeális „Meseautókkal” érkeznek majd a
színház elõtti vörösszõnyegre.
Ezt követõen a négy történelmi
egyház vezetõje által felszentelt
színházban megkezdõdik a teátrum nyitóelõadása, az Özvegyek klánja címû zenés francia
komédia.
Az õsbemutató szereplõi
Géczy Dorottya, Esztergályos
Cecília, Borbáth Ottília, Dzsu- Antónia, a negyven év kiha- álló Gyulai Eugénia és Veress
pin Ibolya, Ábel Anita, Bálint gyása után most újra színpadra Elõd. A darab rendezõje Dávid

Zsuzsa, zenei vezetõje Gyarmati István, koreográfusa Devecseri Veronika. A díszelõadás megtekintése után közismert mûvészek a Budavári Kamarazenekar közremûködésével köszöntik, az aznap 80. születésnapját ünneplõ Géczy Dorottya mûvésznõt.
Az Özvegyek klánját az érdeklõdõk május 24-én kedden,
és május 27-én pénteken tekinthetik meg, az elõadásokra
jegyek válthatók a színház
jegypénztárában, a Kálvária
tér 6. szám alatt. A Ruttkai Éva
Színházat – mûvészi munkájának érdemeként – hûséges
törzsközönsége eddig is mindenhová követte, de remélik,
mostantól józsefvárosi színházszeretõkkel bõvül a publikum. Ezért a kerületiek lakcímkártyájuk felmutatásával
kedvezményt kapnak a mindenkori jegyárakból.

Budapesti kult-túra a kerületben

Parkszépítés az Orczyban

Május 5-én 35 fõvárosi mûvelõdési ház képviselõje látogatott Józsefvárosba, akik a Budapesti Népmûvelõk Egyesülete és az Orczy-park kulturális
vezetõje szervezésében végiglátogatták a Józsefvárosi Galériát, a Zászlógyûjteményt, a Kesztyûgyárat és a Grundot. A szakmai túra alatt a vendégek megismerkedhettek a kerületben jelenleg folyó és újító kezdeményezésekkel, és a nálunk található kulturális intézmények munkájával.

ájus 6-án a MOL 24 önkéntese padok
festésével és virágültetéssel szépítette az Orczy-parkot. A nagyvállalat támogatása nyomán gyönyörû virágokkal teli
közösségi tér született a játszótér mellett,
így mostantól nemcsak a kicsik, de a nagyok is egyaránt élvezhetik.

M

Józsefvárosi Galériában Bartha Anikó kulturális programigazgató és Kiss
Mónika mûvelõdésszervezõ bemutatták az Orczy-park kulturális és sport
programjait, a nyári táborukat, a Galéria közmûvelõdési tevékenységét és a Kalandparkot. A Zászlógyûjtemény valódi színfoltot jelentett a túra során, ahol az
érdeklõdõk Balogh László gyûjteményvezetõ elõadásán és kiállításokon keresztül
ismerhették meg az országok zászlóit. A Kesztyûgyárba érve Alföldi György építész elõadását hallgatták meg a kerületi fejlesztésekrõl, majd Becskei Barbara
igazgatónõ ismertette az intézmény szakmai munkáját. A látogatók megtekintették a Futó utcai és a Corvin beruházásokat is, majd a túrát a Tömõ utca sarkán lévõ Grundon zárták,
ahol az egyik tulajdonos, André Tamás mutatta be a kávézót, a játszóteret és az ifjúsági
szállást.
A délutánba nyúló séta végén a vendégek elismerõen nyilatkoztak a
kerületi munkatársak
munkájáról, és a józsefvárosi fejlesztésekrõl
egyaránt; ezzel is öregbítve kerületünk jó hírnevét.
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EGÉSZSÉGÜGY

A látás romlása megállítható
A Glaucoma (zöldhályog) kezelése a szemészetben
A Glaucoma a populációban körülbelül 2 %-ban elõforduló szembetegség. A betegség lényege a szemgolyó
belnyomásának megemelkedése. A
normális szemnyomás felsõ határa
20 - 21 Hgmm. A magasabb szemnyomás huzamos fennállás esetén a látóideg maradandó károsodását okozza.
A betegség egyik legfontosabb kritériuma a szemnyomás megemelkedése, – de a pontos diagnózishoz egyéb
vizsgálatok is szükségesek.
A Glaucomának 2 alaptípusa van:
1. Glaucoma congestivum acutum. A
csarnokzug heveny elzáródása a csarnokvíz elfolyását akadályozza. Ennek következtében a szemnyomás hirtelen, extrém
mértékben megemelkedik, ami igen nagy
szem, - és szem körüli fájdalommal, látás-

romlással jár. Hányinger, rossz közérzet,
és a pupilla tágulása is kísérheti. A beteg
azonnali ellátásra szorul.
2. Simplex típusú Glaucománál a szemnyomás lassan, fokozatosan emelkedik
meg.
Ez a beteg számára gyakran észrevétlen
marad, mivel ritkán okoz panaszt. Ilyenkor tompa szemgolyófájdalom, szem körüli fájdalom, esetleg idõnként jelentkezõ
látászavar léphet fel.
A fentiek mellett egyéb szembetegségekhez társulva, illetve következményeként is kialakulhat másodlagos szemnyomás emelkedés.
A kezeletlen, tartósan magas szemnyomás súlyos látáskárosodáshoz vezet. Ezért
fontos a betegség fennállásának mielõbbi
kiderítése. Minden szemészeti vizsgálat
alkalmával szükséges a szemnyomás mérése, illetve a direkt szûrõvizsgálatok.

A megállapított Glaucoma állandó
gyógykezelésre és megfigyelésre szorul.
Ma már a Glaucoma ellenes szemcseppek
széles repertoárja áll rendelkezésünkre,
amelyekkel a szemnyomás a normális
szintre beállítható. A szemcseppek alkalmazása naponta 1–3-szor szükséges, életmódbeli változtatást nem igényel, tehát jól
kezelhetõ, de életfogytig tartó betegség.
Rendszeres ellenõrzése szükséges. Pontos otthoni kezelés és szakorvosi gondozás
mellett a jó látás megõrizhetõ.
Dr. Rácz Mária
szemész fõorvos

Nemzetközi FIFA elismerés két kórháznak
Nemrégiben a FIFA „Medical Centre of
Excellence” címet vehetett át Prof. Dr.
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem,
Kardiológiai Központjának igazgatója
és Prof. Dr. Hangody László, az Uzsoki
utcai Kórház Ortopédiai és Traumatológiai Osztályának vezetõ fõorvosa. A két
intézmény így bekerült a Nemzetközi
Labdarúgó Szövetség (FIFA) által ajánlott egészségügyi ellátóhelyek közé.
díjátadónak a kerületben található
Semmelweis Egyetem adott otthont.
Az esemény az egyetem rektorának, Dr.
Tulassay Tivadar nyitóbeszédével vette
kezdetét. Jiri Drovak, a FIFA orvos bizottságának elnöke röviden bemutatta a FIFA orvosi központ feladatait, fontosságát, ismertette a labdarúgás magyar vonatkozásait,
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külön megemlítve a Puskás díjat. Ezek után
nemzetközi vonatkozásban beszélt a foci elterjedtségérõl, és az orvoslás kiemelt szerepérõl a sportágban. Véleménye szerint a
labdarúgás az egyik legjobban átmozgató
sportág, fontos az egészségünk megõrzéséhez, a FIFA 11 érvvel és 11 neves focistával
igyekszik bemutatni a labdarúgás és az
egészségmegõrzés kapcsolatát. Ám, ahhoz,
hogy ezt a sportot ûzhessük, szükségünk
van szakképzett orvosokra, akik a sportolókat megfelelõ ellátásban részesítik. Azért
fontos ez a cím, mert mostantól huszonkét
ilyen centrum mûködik a nagyvilágban –
közülük kettõ Budapesten. A FIFA elismerésével a két budapesti intézmény olyan kitüntetést kapott, amely a labdarúgók számára világszerte azt jelenti: ide fordulhatnak a lehetõ legmagasabb színvonalú ellátásért, ha sportolással
összefüggõ egészségügyi problémáik támadnak. Európában mindössze nyolc intézményt
akkreditált korábban a
FIFA, amelyek egy kivételével Nyugat-Európában találhatók. A címre
az intézményeknek pályázniuk kell, s ha szakmailag valóban kiválónak minõsítik az adott
intézetet, csakis akkor
kaphatják meg azt.
Sz.V.

Németh László életútja
Iskolánk idén ünnepli Németh
László születésének 110 éves és
az iskola fennállásának 115
éves évfordulóját.
nnek alkalmából rendeztünk
egy több fordulós Emlékversenyt. Németh László munkásságát dolgoztuk fel, kiemeltük és életének különbözõ szakaszait. Kutattuk az orvoslással, a pedagógiával
és mûvészetekkel kapcsolatos találkozási pontokat. Megismertük
ezek kerületi szintereit is. Helytörténeti sétán bejártuk a Klinikák
környékét. Felkerestük a Palotanegyedben a Szabó Ervin Könyvtárat, a Nemzeti Múzeumot és a Magyar Rádiót.
Utunk során megnéztük az itt
élt mûvészek emléktábláját és
szobrait is. A Nemzeti Színház történetét az épület helyszíneinek bejárásával dolgoztuk fel. Munkánkat fényképekkel dokumentáltuk,
tablókkal, cikkekkel és jegyzetekkel. A fotókat iskolánk honlapjára
is feltettük. Munkánk során tapasztalatokat szereztünk az élet
sokoldalúságáról. A környezetvédelemtõl kezdve a továbbtanuláson át a szórakozásig. Alig várjuk
az izgalmas verseny döntõjét,
eredményhirdetését és az azt követõ gálát.
8. c osztály

E

ISKOLA

Vajdapolisz – Új városállam a kerületben
A Vajda Iskola 6.Z osztályos
diákjainak köszönhetõen
kerületünkben egy rég nem
látott államforma, a „polisz”
újra életre kelt. A 12 éves
gyerekek az Aktív Állampolgárság Alapítvány által fejlesztett gyakorlatias és szellemes úgynevezett Álompolgár program keretében alapították meg saját országukat.
projekt célja megismertetni a gyerekekkel a demokratikus társadalom
értékeit és elveit. Az eddig csak
koncepciójában létezõ projekt
elsõ megvalósulása a Vajda Iskolában történt. A program
megvalósítását és lebonyolítását végzõ tanároknak egy 30
órás kurzuson kellett részt venniük, és az ott megszerzett ismeretanyagukat átadták a tantestület többi tagjának is. Így a
következõ tanévben, ebben az
iskolában biztosan folytatódni
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fog az Álompolgár program.
Sõt, az itteni tanulságokat Pap
Enikõ projektvezetõ és csapata
beépíti a programba, így a gyakorlati tapasztalatok tovább színesítik, csiszolják a meglévõ
koncepciót.
Az aktív állampolgárságra
nevelõ program során a Vajdás
diákok megterveztek és létrehoztak egy demokratikus közösséget – Vajdapoliszt, ami-

nek Szonja személyében miniszterelnököt és Ádám személyében államfõt is választottak.
Az osztály tanuló pedig civil
szervezeteket és „cégeket” hoztak létre, és elkészítették alkotmányukat, címerüket is. Mi, a
poliszba látogató vendégek a
piactéren vásárolhattunk a gyerekek által mûködtetett vállalkozások legjobb portékáiból,
miután a helyi pénzváltóban

Fesztivál
a Grundsuliban
A Molnár Ferenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskolában idén
is megrendezték a névadóhoz és munkásságához kötõdõ hagyományos rendezvénysorozatot, a Molnár Ferenc Napokat. Az
MFN 2011 egyaránt megmozgatta a Grundsuli apraját és nagyját. Április 11.
és 22. között programok
egész során vehettek részt
a gyerekek: volt egészséghét az alsósoknak, ahol temérdek egészséges ételt
készítettek és fogyasztottak el a tanulók. Hasznos ismereteket sajátíthattak el a
szájápolási elõadáson, a sportnapon pedig Fábián László olimpiai bajnok öttusázótól tudhatták meg, hogyan lehet belõlük élsportoló. A felsõsök is tartottak
egészségnapot, volt rajzverseny, só-liszt gyurma szobrászat, nagyszabású sportverseny (focival, kosárlabdával, kötélhúzással) és teremdekorációs verseny is. A
fõ attrakciót az akadályverseny jelentette, amely tizenöt állomásból állt, és A Pál
utcai fiúk világába repítette el a résztvevõket. A programok sorát ünnepélyes
eredményhirdetés zárta, ahol a helyezettek oklevelet és jutalmat vehettek át. Az
eseményeken készült képeket az iskola honlapján (www.molnarfaltisk.sulinet.hu) tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Nagy Zoltán, szabadidõ szervezõ

forintunkat Veuróra és Polimra
váltottuk. Marci zöldséges
pultjáról percek alatt elfogyott
minden zöldcitrom, petrezselyem és retek, de a Bigyóbolt és
az ékszeres stand is hamar kiürült, a felnõttek elkapkodták a
festményeket, a házi készítésû
rejtvényeket is.
Csodálatos volt látni a bemutató során a felkészültséget,
lelkesedést és izgalmat gyerekek arcán. A projekt hónapjai
során rengeteget dolgoztak
Vajdapolisz formálásán, és saját államukon keresztül jobban
megértették a valódi országok,
kontinensek mûködését, az
õket körülvevõ világot is.
Szemléltetõ, játékos módon
szereztek új ismereteket a Föld
különbözõ pontjain élõ emberek életérõl, csakúgy, mint a
magyar alkotmányos berendezkedésrõl is, aminek most
már õk is tudatos, és aktív
résztvevõi lehetnek.
Sz.V.

Utazási támogatás
Vajda Péter Általános Iskola olaszországi tanulmányi kirándulását hatvanezer forintos élelmiszercsomaggal segíti az
Orczy téri CBA üzlet. A tartós élelmiszereket Farkas Géza tanár és Kovács Zsuzsa az
iskola gazdasági igazgatója vette át az üzletvezetõ Csima Évától. A diákok olaszországi
utazásához és a Vajda énekkar kinti fellépéséhez Tatár Tibor, a Cordia Zrt. vezetõje
szintén hozzájárult, õ százezer forintot ajánlott fel, segítve ezzel a tanulók kint tartózkodását. A vajdásoknál õsszel jártak olasz iskolások, akik most viszonozzák a látogatást.
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SPORT

Vízilabdáztak a Diákolimpián
Március 8-10 között rendezték meg a Józsefvárosi Diákolimpia vízilabda versenyszámát a Losonci Téri Általános Iskolában. A mérkõzések
vezetésében és a díjátadón közremûködtek:
Petõváry Zsolt olimpikon, KEK és világkupa
gyõztes, többszörös magyar bajnok és gólkirály;
Kósz Zoltán 228-szoros válogatott kapus, Olimpiai bajnok, Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, KEK és világkupa gyõztes, többszörös
magyar bajnok.

A játékos versengés végeredménye:
II. korcsoport: 1. Losonci Téri Általános Iskola, IV.
osztály; 2. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola; 3. Losonci Téri Általános Iskola III. osztály. A
gólkirály Kovács Richárd Losoncis tanuló lett.
III. korcsoport: 1. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola; 2. Losonci Téri Általános Iskola; 3. Vajda
Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. A legtöbb
gólt Tatár Marcell szerezte a Fazekasból.
IV. korcsoport: 1. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola; 2. Losonci Téri Általános Iskola; Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. A korcsoport
gólkirálya Meleg András lett a Fazekas Iskolából.

Regisztrált Tehetségpont lett
a Vajda Iskola is

J

ózsefváros újabb „Tehetségponttal” gazdagodott, miután a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács illetékes szakmai bizottsága a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskolát is érdemesnek találta a címmel járó feladatok elvégzésére.
A Tehetségpontok abban segítenek, hogy az érdeklõdõ fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különbözõ tehetséggondozó lehetõségekrõl. Ezen túlmenõen folyamatosan figyelemmel kísérik a térség kiemelkedõen tehetséges fiataljait, eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat. A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a helyi közösség összefogásával végzik munkájukat és a saját környezetük minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak.
Kerületünkben az alábbi intézmények birtokolják a Tehetségpont
megtisztelõ titulust: Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, Jánossy Ferenc Szakkollégium, Józsefvárosi Zeneiskola,
Kossuth Klub Tehetségpont, Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Mûhelye, Polgár Alapítvány az Esélyekért, Semmelweis Tehetségpont, és mostantól a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola is.
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Sakkverseny az Orczyban
Az egyéb programok mellett, a kerületi majálison
rendezték meg az „Orczy Kupa – Open Sakkverseny” tornát is. A május 1.-én, vasárnap lebonyolított sportesemény végeredménye a következõ:
1. helyezett Horváth Kálmán: 8.5 pont
2. helyezett Dr. Erdélyi Tamás: 7.5 pont
3. helyezett Bartuszek András: 6 pont
A „Legfiatalabb”
versenyzõnek járó
díjat Karácsonyi
Gellért, a „Legrutinosabb” induló díját pedig Jászai
Gabriella nyerte.

SZABADIDÕ

Kesztyûgyár Programajánló – Mátyás Tér 15.

2008-ban megnyílt Kesztyûgyár Közösségi Ház a
2012-ben megnyíló H13 diák és
vállalkozási központ fenntartását, és a hosszú távú integrációs
és inkubációs tevékenység
megvalósítását tûzte ki célul. A
támogatott programok színességének és minõségének fenntartása érdekében befogadjuk a
civil szervezeteket, valamint
nagy számban segítségünkre
vannak az önkéntes segítõk is.
A foglalkoztatás kérdésére kiemelt figyelmet
fordítunk, tematikus álláskeresési programokkal, képzésekkel. Multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnak,
mûvészi elõadásnak,
képzésnek, tanácsadásnak és egy Internetezõnek adunk otthont. Az

A

alábbi programokat ajánljuk az Jelentkezés: Csõke Zita
06 70 332-3079, vagy
olvasók figyelmébe:
zita.csoke@kesztyugyar.hu,
Kesztyûgyári
vagy személyesen.
Bolhapiac
Idõpontok:
Pénz nélkül lehet vásárolni, Hétfõ 15.30-17.30 óra.
azaz cserélni minden olyan tárCsaládi Nap
gyat, ami még jó állapotban
Játékok, kézmûveskedés,
van, és használható, csak éppen feleslegessé vált a háztar- zene, tánc az egész család szátásban. Így minden újra gazdá- mára. Május 20-án induló
ra találhat és nem a kukában programunkkal elsõsorban a
végzi. A piaci látogatók olyan gyerekek számára kínálunk
tárgyakat vihetnek haza, me- érdekes játékokat, de szívesen
látjuk a szülõket, nagyszülõlyeknek hasznát veszik.
Idõpontok: minden hónap ket, kisebb testvéreket is. A
utolsó péntekén 16-18.30 óra. büfét és a házias ízeket a Kesztyûgyár nõi csoportja biztosítLegközelebb: május 27-én
ja. Végül tini-diszkóval zárul a
Dráma csoport
program, amelyben korhatár
A kamaszoknak szóló drá- nélkül mindenki részt vehet.
mafoglalkozás célja, hogy a
Idõpontok: minden hónap
programban részt vevõ fiatalok utolsó elõtti péntekén
képességei játékos tanulás által
Legközelebb: május 20. 15-19
növekedjenek a koncentráció, óráig
kommunikáció, problémamegNyelvtanfolyamok
oldás és más különbözõ terüleA Multikultúra Egyesület
teken. A program ingyenes.
GlobaLingua programja
keretében lehetõséget
kínál azoknak, akik szeretnék elsajátítani egyegy idegen nyelv alapjait vagy esetleg szívesen
gyakorolnák az iskolában megszerzett ismereteket. A tanfolyami
órákat a Kesztyûgyárban tartjuk, heti 2*45
percben, így a 20 órás

tanfolyam körülbelül 10 hétig.
A különbözõ nyelvi órák nem
ütköznek, így akár több tanfolyamra is lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidõ, (regisztráció + tanfolyami díj befizetése): 2011. május 20-ig
Tanfolyamok idõpontja (kezdés május 23-tól) Regisztráció
telefonon: 343-2432

Shito-Ryu Karate
Mivel harcmûvészetrõl és
nem sportról van szó, a Shito
Ryu komplexebb felkészítést
ad, a fizikai edzés mellett a keleti életvitelre oly jellemzõ
mentális tréninggel, filozófiával, egészséges életmódra való
felkészítéssel. Számunkra fontos, hogy mindenki a saját képességeihez igazítva tudjon haladni, egy olyan közösségben,
ahol mindenki felelõsséggel
tartozik a másikért. Szervezetünk tagja a Kokusai Dento
Shito Ryu Karate Do (Nemzetközi Tradicionális Shito Ryu
Karate Szervezet), Munkánkat
Mabuni Kenei 10. danos mester
útmutatása alapján végezzük.
Tandíj: 2000 Ft/hó (Az elsõ
alkalom mindenkinek ingyenes)
Jelentkezés: Farkas Zsolt
06 20 568-5955, vagy
zsolt.farkas@kesztyugyar.hu
és személyesen.
Idõpontok: Hétfõ 17.30-19 óra,
Csütörtök 17.30-19óra

Kerületi középiskolások popkoncertje
dén elõször Popvarázs néven kerületünkben is tehetségkutató indult a
könnyûzenét kedvelõ ifjúság nagy örömére. Lipcsei Edit énekmûvész szerint
Józsefvárosban legalább olyan tehetségesek a fiatalok, mint a televíziós tehetségkutatókban látott énekesek, és õk is
„kiscsillagokká” szeretnének válni,
mégha csak kerületi szinten is.
A Háry Pódiumon éppen ezért popzenei dalokban mérték meg magukat a
környékbeli középiskolák diákjai. A
rendezvényre 35 fiatal jelentkezett, de a
május 7-i koncerten a szakmai zsûri által legjobbnak ítélt nyolc fõ léphetett fel.
Az eseményen két-két dallal szerepelt

I

Erdõs Niki, Dawas Janet, Fehér Pali, Horváth Richard, Beke Dzsennifer, Mucska Nikolett, Rékasi Dezsõ és Szalontai Olivér. A
fellépõk ismert dalokat és saját szerzeményeiket is énekelhették, a lényeg az volt,
hogy elõadásukkal megmutassák a helyi
fiatalok zenei felkészültségét, tehetségét.
A rendezvény helyszínét biztosító Háry
Pódium a 70-es években a színésznövendékek törzshelye volt, de talán mostantól a
kerületi popénekesek kedvence lesz, hiszen a szervezõk célja, hogy a zenei tehetségek bemutatkozásának a jövõben is teret
és lehetõséget biztosítsanak, esetlegesen
egy újabb tehetségkutató rendezvény keretén belül.
13
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Finn–magyar
összefogás
a tehetségekért

A MANNA PRODUKCIÓ BEMUTATJA:
Szabó Borbála:

Telefondoktor
egyszemélyes bohózatát

elõadja: Göttinger Pál
látvány: Csík Melinda, zeneszerzõ: Dinyés
Dániel, produkciós vezetõ: Gáspár Anna,
rendezõ: Orosz Dénes
Az egyszemélyes, egyfelvonásos bohózat több szempontból is izgalmas színházi kísérlet: különlegessége, hogy a
rendezõként jól ismert Göttinger Pál
fog színészként bizonyítani, a rendezõi
székbe pedig a fiatal filmes Orosz Dénes kerül, aki még nem dolgozott színházban. Az újszerû vállalkozás egyben
õsbemutató is, hiszen a mû most íródott,
a szerzõ: Szabó Borbála.

ságai önálló életre kelnek odakinn, õ pedig
egyre elkeseredettebben próbálja helyrehozni a lassan helyrehozhatatlant – mindvégig bezárva. Vajon képes lesz-e Békés
Dénes elrendezni ezt a délutánt, újra egybesodorni a két óvodás gyermeke, egy link
barátja, annak naiv barátnõje, valamint
öko-bio-liberális-Waldorfos felesége, idõs
édesanyja és egy paciensének éppen szüleékés Dénes, a harmincas éveiben járó, tõfélben lévõ kisbabája által darabokra cinsikeres nõgyógyász véletlenül bezárja cált szálakat – vagy kénytelen lesz elkezdemagát a rendelõjébe. Ezzel kezdõdnek a ni igazat mondani?
problémák. Vagy nem, talán nem is ezzel
kezdõdnek: hanem azzal, hogy nem mer
Elõadások: Május 22. és 28. 21 óra
igazat mondani. Mindenkinek azt mondja,
Helyszín: Bárka Színház, Kávézó
amit az hallani szeretne. Miközben a rende1082 Budapest, Üllõi út 82.,
lõbõl próbálja telefonon megoldani ezt az
Jegyfoglalás: jegyiroda@barka.hu,
aprónak tûnõ kellemetlenséget, kis hazug303 65 05, 483 13 25, www.barka.hu

B
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dén immár másodszor rendez kiállítást az Ari Kupsus Galéria és
az Ari S Kupsus Szalonkoncert Társaság a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem negyedéves hallgatóinak
munkáiból. A galéria május 4-én
nyitotta meg a tárlatot, amelyet az
érdeklõdõk május 27-ig tekinthetnek meg a Bródy Sándor utca 23/b
címen található kiállítóteremben.
Az eseményt Kõnig Frigyes, az
MKE rektora nyitotta meg, a kiállítás fõvédnöke pedig Jari Vilén,
Finnország nagykövete, aki a saját
nevét viselõ díjat is ezen az eseményen adta át az általa legjobbnak
ítélt alkotás készítõjének. A galériában kiállított 34 mûvet a zsûri közel
300 alkotás közül választotta ki a
hallgatók által benyújtott portfóliók
alapján. A különbözõ díjak mellett,
a zsûri kiválasztotta azt a fiatal mûvészt is, akit az Ari Kupsus Galéria
„debütáló kiállításra” hív meg, elsõ
egyéni bemutatkozási lehetõséget
biztosítva számára a Képzõmûvészeti Egyetem elvégzése után.
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Gyereknap a Bárka Színház szervezésében
2011. Május 29. vasárnap
„mikor a gyermek gyermek volt
nem tudta, hogy õ gyermek
mindennek lelke volt még,
s egy volt minden lélek”
/Peter Handke: Mikor a gyermek
gyermek volt – részlet/
Mindegy, hogyan és mivel ünnepeljük a gyerekeket, a lényeg a közös élmény, amelyre még
évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
A Bárka Színház sokszínû gyermekprogramokkal készül több helyszínen, hogy emlékezetessé tegye ezt a napot az egész család
számára.

Corvin Bevásárlóközpont

A Corvin Bevásárlóközpontban 5 órán keresztül ingyen parkolhat!
A Corvin
Bevásárlóközpont címe:
1083 Budapest,
Futó u. 37-45.
www.corvinbevasarlokozpont.hu

lönbözõbb ágait teszi a bemutatócsoport egymás mellé, hogy mindenki választhasson: mi
érdekelné õt igazán. A bemutató ennek megfelelõen több részbõl áll.

Bárka Színház
11-14-ig – Amfiteátrum
A Fabrika Mûhely programja
A Fabrika Mûhely két tagja Németh Luca és Az iskola csapatát erõsíti Molnár Ilona
„Tüncsi” szinkronszínésznõ, aki a bemutató
Fráter Anna.
alatt folyamatosan tájékoztatja a közönséget:
éppen mit látnak, mire érdemes figyelni, bemutatja az éppen látható kutyusokat, és elmeséli, ki honnan indult, amikor elõször belépett
a kutyasuli kapuján.
A fenti programok ingyenesek!

 11.30-14-ig – Corvin Koncertterem
Hajózz a Bárka Színház színészeivel!
MeseLadik
gyerek-szín-játék
A gyerekek élõ fantáziájukkal, színházteremtõ
kreativitásukkal és szárnyaló képzeletükkel
apró elõadásokat hoznak létre a Bárka színészeivel. A részvétel regisztrációhoz kötött.
 15 óra – Corvin Koncertterem
Luca bábszínész, gyakran ír meséket, kutat
Bohócok a láthatáron
utánuk, feldolgoz már meglévõket. Anna terCirkusz Ödön küldeménye
vezi és készíti elõ a meséhez kapcsolódó kézmûves foglalkozást, ragaszt, gyúr, vág... „Ti,
városlakó gyerekek már több helyen találkozhattatok velünk, a Fabrika Mûhely bábos-kézmûves foglalkozásain. Most a gyereknap alkalmából, Bölcs Ödön mesebirodalmába varázsolunk benneteket. Együtt dalolunk, nevetünk, ragasztunk, dagasztunk, alkotunk.”

Bárka Színház,
Cseh Tamás Terem
18 óra Szabó Borbála: Párkák – meseopera
nemcsak gyerekeknek!
Isteni szórakozás az egész családnak!
Mese, zene, tánc, mitológia, szerelem, sors,
csúszda és mászófal. Mindez a Párkák c. elõadásban. Rendezõ: Göttinger Pál.

Orczy Kalandpark
11-14-ig Színházak versenye az Orczy Kalandparkban
Színházak versenyeznek a Vándorkupáért, 4
fõs csapatokban.
Az alábbi kalandos pályákon kell megfelelni a
résztvevõknek: Szajkó – 11 akadály, villámlecsúszó 10 m magasból, az égig érõ paszuly
meghódítása. Várjuk a drukkereket. Részletek
a Bárka és az Orczy Kalandpark honlapján
(www.barka.hu, www.orczykalandpark.hu)

Bohócjáték, amiben zene, akrobatikus és cirkuszi elemek felhasználásával mesélnek el
egy történetet.
Játsszák: Feuer Yvette, Manyasz Erika, Szegedi Tamás
Az elõadás után 15.40-16.40-ig közös játék a
szereplõkkel.
 11-17-ig Bárka-játékok
Bárkások játszanak a járókelõkkel ügyességi
Bárka Színház,
és egyéb vidám játékokat a Corvin Pláza különbözõ pontjain. Ajándékot kapnak azok, Amfiteátrum
akik a kapott útlevélbe az összes pecsétet 14-tõl EBÉDSZÜNET! Bográcsozás Erikával
megszerzik.
 11-17-ig Kézmûves foglalkozás a MINYAA Bárka Színház mellett,
TA Egyesület képviselõivel
Gyöngyfûzés, origami, társasjáték, Süni fejtörõ az Orczy-parkban
15 órától a Cerberos Kutyaiskola bemutatója.
Az 50 perces bemutató alatt a kutyázás legküA programok ingyenesek!

Szereplõk: Seress Zoltán, Szorcsik Kriszta,
Varjú Olga, Spolarics Andrea, Varga Anikó,
Ilyés Róbert, Kardos Róbert, Réti Adrienn,
Gados Béla, Kálid Artúr, Telekes Péter
A Gyermeknapon, ha még van jegy az elõadásra, 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják
meg az érdeklõdõk.

Orczy-park
Sportbemutatók
www.orczypark.hu
A Bárka Színház címe:
1082 Budapest, Üllõi út 82.
Információ: www.barka.hu
jegyiroda@barka.hu, 303 65 05, 483 13 25
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V i l á g V e l e j e N y á r 2 011
Június 17-18
A VilágVeleje Produkció elsõ ízben jelentkezik saját nyári programjával VilágVeleje Nyár
2011 néven, mely fesztiválnak az Orczy-park ad
otthont.
z elsõ nap (június 17.,
péntek) fõ eseménye a
Tankcsapda koncertje lesz.
A zenekar, hosszú szünet után ismét Budapesten lép fel, az „Új nap vár” turné fõ állomásaként! Ezen a koncerten egy alaposan átgyúrt koncertmûsort láthat és hallhat
a nagyérdemû, sõt olyan dal is lesz, amit
élõben most játszanak majd elõször.
Az estét az ötvenes évek rockabilly mûfaját felelevenítõ banda, a Mystery Gang

A

indítja. Utánuk a 28 éve alakult Pál Utcai
Fiúk játsszák el slágereik sorát, és megmutatnak néhányat a készülõ új album
dalaiból is.
A Tószínpadon 23.00-tól indul a program, az idilli környezetben fellép Jamie
unplugged illetve a Szekeres András &
Barbaró Wurlitzer Band örvendeztet meg

minket a Junkies dalokkal akusztikus köntösben.
A szombati nap (június 18.) fõ eseménye a Hiperkarma visszatérõ koncertje
lesz. A Hiperkarma 2000-ben jelentette
meg elsõ albumát, és szinte azonnal berobbantak a köztudatba. Jelen voltak a
klubéletben, felléptek az összes rangos
fesztiválon, a rádióadók a mai napig
játsszák slágereiket. Ezen az estén hoszszú idõ után ismét színpadon a zenekar,
hogy eljátsszák régi slágereiket, és bepillantást nyújtsanak az õsszel elkészülõ új
lemezük dalaiba. A Hiperkarma elõtt a fiatal koncertlátogatók nagy kedvence,
Pécs legújabb büszkesége a 30Y lép színpadra. Az este indításáról a Stereomilk
gondoskodik. A Tószínpadon a Kaukázus
frontembere, Kardos Horváth János és Barátai, a legendás Balaton együttes vezetõje, a Tarr Béla filmek zeneszerzõje Víg Mihály, valamint Bérczesi Róbert másik projektje, a Panírozott Barikák lép fel.
További információk:
www.vilagveleje.hu

Nyári táborok

Melyik fa lesz az Év Fája 2011-ben?

A Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért Nonprofit,
Kft. Nyári napközis táborokat szervez:

Az Ökotárs Alapítvány
Magyarországon ismét
meghirdeti az Év Fája pályázatot, melyre bármilyen magánszemély vagy
csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját. Az a
cél, hogy a fák természetben betöltött szerepén
keresztül hívja fel az emberek figyelmét a természettudatosságra.
Az Év Fáját egyének és
közösségek is jelölhetik,
akár baráti társaságok,
családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedõre jelölt
fákból szakmai zsûri választja ki a döntõs (12-13 db.) fákat, amelyekre az õsz folyamán a közönség szavazhat.
Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy
õshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell:
 a fa történetét (legenda, személyes történet, mítosz),
 a fa pontos helyét (település, utca, régió),
 egyéb adatait (faj, magasság, kor, átmérõ),
 egy fényképet a fáról.
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu oldalon lehet
beadni, az ott található adatlapon.

Magyarkúton:
heti turnusokban (5nap)
várják a gyermekeket, az
utazás minden reggel autóbusszal történik, visszautazás délután
 napi kétszeri étkezés, (ebéd és uzsonna)
 szép, kultúrált környezetben,
 a táborokat legalább 40 fõ jelentkezése mellett indítják
 változatos programok,
Bõvebb információ: 06-27/581-115

Káptalanfüreden:
 családos üdülések a józsefvárosiaknak a kerület gyermek és ifjúsági táborában
 igény szerint étkezés is rendelhetõ
 az üdülõ saját stranddal rendelkezik
Bõvebb információ: 06-88/438-157.
További információk illetve az üdültetések árai a honlapon:
http://www.jogyerm.uw.hu

Beadási határidõ: 2011. június 20.
További információ kapható: Sólyom Éva, Tel: 4113500, solyom@okotars.hu
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Polgárok Háza programajánló: Május
Ígéret hava – Pünkösd hava
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Tisztelt Vendégünk!
A Polgárok Házát fenntartó Szövetség, a
Nemzetért Alapítvány adományokból fedezi
kiadásait, az Ön nagylelkûsége teszi lehetõvé,
hogy kulturális és ismeretterjesztõ mûsoraink
ingyenesen látogathatók legyenek. Ezért kérjük, adójának 1%-ával támogassa Alapítványunkat (adószámunk: 18177428-1-42).
Adományait is tisztelettel megköszönjük.
Bankszámlaszám:
10300002-20210799-00003285
Postai csekket a Polgárok Háza recepcióján
talál, illetve kérésre kipostázzuk!

Állandó programok
 Minden hétfõn 15:00: Bilek István Sakk Kör
 Minden hétfõn 18.30-21.00: „Tollfosztó
Klub” – magyar néptánc kör felnõtteknek
Információ: Fajd Flóra 30/287-7271,
www.mohamuhely.hu
 Minden szerdán 17.00-18.30: Jóga és természetgyógyászati tanácsadás
Gillich István jógaoktató, természetgyógyász
vezetésével. Részvételi díj: 800 Ft/alkalom.
Információ: 06/20-514-6271
 Minden hónap második és negyedik szerdáján 16.00: Öltögetõ – Kézimunkakör. (május 11.,25.)
Érdeklõdés: Benyhe Zsuzsa 30/ 230 7023 ill.
rece-fice@tvn.hu, rece-fice-fono.blogspot.com
 Minden hónap második és negyedik csütörtökjén 15.00: „Lornyon és sétapálca”
nyugdíjas klub (május 26-án „Volt egyszer
egy sportszázad” címmel Fehér Lajos (Pacal)
az 1974-es dublini ökölvívó Európa-bajnokság pehelysúlyú bronzérmesének elõadása.
Az elsõ ökölvívó a világon, aki három olimpiai bajnokkal mérkõzött: Csík Tiborral, Torma
II. Gyulával és Papp Lászlóval.)
 Május 17. kedd 18.00 Emlékhangverseny
Énekelve emlékeznek Dr. Szabó Helga zene-

pedagógusra volt tanítványai, és munkásságának ismerõi. Közremûködik : Vaasa város
egyetemi és ifjúsági kórusa (Finnország), Kádár György vezényletével, valamint a budapesti Árpád Gimnázium kórusa, vezényel:
Orosz Erzsébet. Hunyadi Véndiák Kórus Budapest vezényel Sebestyénné Farkas Ilona
 Május 19. csütörtök 18.00 Új Civil Akadémia
Talabér Márta országgyûlési képviselõ, az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság alelnöke: Ifjúságpolitika – a pár- és
pályaválasztás segítése
Az EU elnökségi feladatok ellátása miatt második elõadónkról érdeklõdjenek elérhetõségeinken!
 Május 24. kedd 18.00 Számûzött magyar
irodalom – 3. rész
Takaró Mihály irodalomtörténész elõadássorozatának harmadik része: Wass Albert (Válaszút, 1908. január 8. – Astor, Florida, 1998.
február17.) Az elõadásban számos érdekes
dolgot tudhatunk meg a román Néptörvényszék által 1946-ban háborús bûnökért halálra ítélt íróról, ami a tankönyvekbõl kimaradt…
 Május 27. péntek 18.00 Magyar népmûvészet Kárpátaljáról
Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet rendezvénysorozat XIII. rész
18.00: Kiállítás megnyitó Hidi Endre keramikus (Nagydobrony), Ukrajna Érdemes
Népmûvésze, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett mûvész munkáiból, valamint textíliák a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskola Polónyi Katalin
Textilmúzeumának gyûjteményébõl.
A kiállítást megnyitja: Dr. Orosz Ildikó, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
elnöke, és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
18.30: a tiszapéterfalvi Örökség Néptáncegyüttes estje. Muzsikál: a Kokas Banda.
Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekbõl és italokból.

Kaiser József önkormányzati képviselõ fogadóórája: május 9. hétfõ 16–17 óra
Jogsegélyszolgálat: minden hétfõn 9-15 óra.
Idõpontkérés: +36-1-555-2006
Polgárok Háza
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050,
Telefax: 299-8061
Elektronikus levél:
polgarokhaza@polgarokhaza.hu

Újra majális
a Nemzeti Múzeumban
Csaknem százhúsz múzeum mutatkozik
be május 21 és 22-én a Magyar Nemzeti
Múzeumban és a Múzeumkertben tizenhatodik alkalommal megrendezett „Múzeumok Majálisa” program keretében. A
budapesti és vidéki intézmények mellett
jobban megismerkedhetünk Lengyelországgal is, hiszen a Tarnowi Regionális
Múzeum lesz az esemény díszvendége.
Az idei múzeumünnep központi témája,
jelszava: „Múzeumok és emlékezet". A
hagyományokhoz híven, szombaton 10
órakor az ünnepélyes megnyitón kihirdetik „Az Év Múzeuma” pályázat díjazottjait és idén elsõ alkalommal átadják
az „Év Kiállítása” díjat is.
A Nemzeti Múzeum vállalta, hogy otthont adó szervezõje lesz a hazai múzeumi szakma újszerû bemutatkozását életre
hívó kulturális fesztiválnak, közelebb
hozva egymáshoz
közgyûjteményt és
látogatót, szakmabelieket és a jövõ múzeumlátogatóinak
ifjú generációját.

Orchidea-özön a Füvészkertben
Pál utcai fiúk legendás Füvészkertjében május 21-én, nyílt
napot tart a Magyar Orchidea Társaság. Az egésznapos esemény az orchideák körül forog majd, e csodaszép virágok minden
titkával és érdekességével megismerkedhetnek a látogatók. A
programok alatt bepillantást nyerhet bárki a társaság mûködésébe, láthatnak orchidea-zsûrizést és természetesen orchidea-bemutatót is. A kiállítás, az „ausztrál” üvegházban kap helyet, ahol Tátra Zsuzsanna dedikálja Az orchideák gondozása címû mûvét.
Természetesen egyetlen orchidea-kiállítás sem az igazi, ha nem
vihetjük haza kiszemelt virágainkat. Így ezen a nyílt napon is vásárolhatnak egy-két szép darabot a társaság tagjainak szaporítványaiból azok, akik kedvet kaptak az orchidea tartásához. Az esemény szervezõi 9-17 óra között várják az érdeklõdõket, a belépõdíj: 400 és 800 forint.
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POSTALÁDA
azonnal kivezényelni több napi utcatakarításra, míg le nem telik a büntetési tétel.
Felháborító, hogy most már nap, mint
nap 5-6 kuka felborítva fejjel-lefelé, és a
tartalma a járdán.
Ezt bosszúból csinálják, tûrhetetlen álAz olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve lapot, hogy pár turkáló több ezer ember
közöljük, a levélírók véleményének tisztelet- életét keseríti meg.
ben tartásával. A megjelent levelek nem minTisztelettel:
dig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
K. Lászlóné
Horváth Mihály tér
******

Olvasói
levelek

Néhány gondolat
a kukázásról
Józsefváros március 29-én megjelent
számában az olvasói levelek között
két ellentétes vélemény látott napvilágot
a kukázás témakörében.
Volt, aki támogatta és volt, aki felháborítónak tartotta az Önkormányzat tiltó
rendeletét. A magam részérõl ezúton mesélem el saját tapasztalatomat a lakóházunkban történtekkel kapcsolatban.
Az elmúlt év karácsony estéjén családtagjaim kapuhoz való lekísérése során
vettem észre, hogy egy fiatalember a kukából kivett nylon zacskókat a feje fölé
emelve egyenként borította ki a földre,
keresve a bennük lévõ „kincseket”.
Többszöri felszólításra sem volt hajlandó abbahagyni, így kénytelen voltam
mindezt eltûrni, mivel nem akartam
összetûzésbe keveredni vele, ki tudja,
hogy végzõdött volna. Sajnos ez nem
egyedi eset a házunkban, gyakran tapasztalható hasonló „szemétdomb” a
kukák mellett.
Kérem, döntsék el ennek fényében,
hogy helyes volt- e az Önkormányzat
rendelkezése.
Egyébként megoldásként javaslom a
kukázók számára lehetõvé tenni a szeméttelepekre való bejutást, ahol korlátlanul élhetnének „egészségrontó” szenvedélyük kiélésének.
H. Gy.
Orczy út 41.
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Tisztelt Szerkesztõség!
zúton szeretnék csatlakozni korábbi
lapszámukban megjelent P. Attila tanár úr leveléhez és kérem/kérjük minden munkába járó és adófizetõ, tisztaságot szeretõ ember nevében, hogy az Önkormányzat a „kukaturkálást tiltó” rendelkezést NE vonja vissza, hanem valamilyen formában még szigorúbban büntesse õket. Javaslatom, több száz, vagy
ezer emberé is, hogy akit így tetten érnek

E
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Tisztelt Szerkesztõség!
gyis, mint rendszeres olvasójuk,
mint itt lakó, 78. éves nyugdíjas azt
szeretném kérdezni Önöktõl, hogy mire
szolgál, vagy milyen célból van itt a Horváth Mihály téren a kamera?
Azért is kérdezem, mert személyemet
kétszer érte támadás. 2007. augusztus 28án 12.10 órakor a Horváth Mihály tér 17.
elõtt és most 2011. április 12-én 12 – 12,20
óra között a Horváth Mihály tér 14. szám
alatt lopták ki a láncomat, függõkkel
együtt, de a kamerák nem mutattak jóformán semmit. Az elsõ alkalommal ellopott
ékszert elhunyt, egyetlen gyermekemtõl
kaptam. A második esetet rablásnak minõsítették, mert a földön feküdtem, az
Oltalom Alapítvány elõtt. De már 12.23
órakor a Víg utcai rendõrségen voltam.
Senki nem segített!
V. Béláné
Horváth Mihály tér

Ú

Tisztelt Cím!
Józsefvárosi újság oldalait olvasva
megakadt egy igen szívet melengetõ
cikken a szemem.
„Szeressük a rendet, szeressük a tisztaságot és tegyünk érte” stb…
Én ebben a kerületben születtem, és
már több mint hat évtizede itt is lakom.
Ugyan nem a Diószegi Sámuel utcában,
de gyakran van arra dolgom. Nem használok túlzó szavakat, ha azt mondom az
a környék a kerület fertõje. Emberanyag
és kinézés vonatkozásában is. Ilyen ápolatlan, koszos, elhanyagolt lakónegyed a
kerületben még egy nincs. Kukázni is tilos és mégis a házak bejárata minden nap
tele van kukatartalommal.
A fenti újságban szép szavakkal emlékeznek az utca névadójáról, illetve a korábbi névadókról is. Én még a Farkas István nevét viselõ idõszakban születtem,
majd az igen híres botanikus nyelvész
Diószegi Sámuel nevét kapta az utca. Errõl a nagy tudású emberrõl az iskolában
igen részletesen tanultunk és nagy becs-
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ben tartottuk a nevének viselhetõségét.
A kerület egyik legnagyobb általános iskolájában – Dugonics utcai Móra Ferenc
általános Iskolában végeztem a 8 osztályt mondhatni egy igen korrekt, jó képességû pedagógus tantestület felügyeletében. A Csobánc utca 1. szám alatt lévõ Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségiztem, szintén elsõ rendû pedagógusok
tanítása alatt. Sajnos ezek az intézmények már csak szép emlékként vannak
jelen.
A televízió hírmûsorában láttam, hogy
miniszteri rendelet szabályozza egy vidéki nagyvárosban a lakók környezetének rendben tartását. Komoly retorziót
von maga után a rend be nem tartása.
Ezen a környéken ez elmúlt két évtizedben csak az enyészet munkálkodik, a lakók egy része szinte élvezettel él ebben a
mocsokban.
A lakások egy igen nagy része önkormányzati tulajdon. A bérlõket már régen rá kellett volna vezetni, hogy
amennyiben a rendeltetésszerû használatnak nem tesznek eleget, a bérleti
szerzõdést felmondják. Az nem járható
út, hogy azért mert itt közel egy évszázados lakóépületekben élnek emberek,
az lehet az ápolatlansággal, nemtörõdömséggel egyenlõ. Ezeket, a renitens
családokat szigorúbban kell büntetni és
valamilyen védelmet biztosítani, annak
a lakórétegnek, amely az alapvetõ
együttélési feltételeket betartja. A bérleti és közüzemi díjak egyformán terhelnek mindenkit, és ezért a környezete
rendben tartásáért egyformán kell felelnie. Kérem, ne vegyék tolakodásnak,
okoskodásnak levelemet.
Üdvözlettel:
Lányi Attila

Tisztelt Szerkesztõség!
lyen is van! Vegyük észre! Összefogás!
Észrevettük!
A VIII. kerületi társasház Szigony u.
2/A. panelfelújítása megtörtént, de az
nem elég, meg is kell becsülni, fenntartani a tisztaságot, a megszépült környezetet.
Ennek kiemelkedõen eleget tesz a ház
takarítója, igen magasra téve a mércét,
aki még az úttestet is gondosan söpri, bár
az nem az Õ területe. Sokan szívesen
vennének itt lakást, ha volna.
Környezetvédelem, tisztaság, rend, kiskertek ápolása, mely a közös képviselõ és
a gondnok összefogásának iskolapéldája.
Tanuljunk belõle! Követendõ példa!
Kövessük! A kerületünkért, ahol élünk!
U. Lászlóné,
egy Szigony utcai lakos
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OTTHON

Háziasszonyoknak

Igyunk sok vizet!
víz elengedhetetlen a kalóriák égetéséhez! Aki nem
iszik elég folyadékot, könnyen
dehidratált lesz, anyagcseréje
lelassul, s fogyni sem tud egy
pár napos diéta alatt. A napi 7-8
pohár vizet elfogyasztó felnõt-
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Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Spórolás a konyhában

ha hetente csak egyszer megyünk vásárolni.
Részesítsük elõnyben az olcsó és jó minõségû
iszámolta már, mennyit költ a család az hazai idényzöldségeket és - gyümölcsöket. Ha
iskolai és munkahelyi büfében? Ha csak a teheti helyi termékeket vásároljon helyi termenapi kávét számoljuk, havi 4-5000 forint is le- lõktõl, ami finomabb és sokszor olcsóbb!
het, ha hozzáadjuk a pogácsát, a szendvicset,
több tízezer forintos tételek jönnek ki, nem beszélve az üdítõautomatákról. Érdemes egy kicsit átgondolni, mire és mennyit költünk. Csomagoljunk szendvicset, gyümölcsöt, vigyük
mûanyag dobozban az ételt otthonról. Sültcsirke maradékát tehetjük tortillába vagy salátába másnap, a csontokból készülhet leves. A
maradék kenyér menjen a fagyasztóba még
frissen, ha száraz, készítsünk belõle zsemlemorzsát vagy kenyérkockát. Készítsünk heti
menüt és listát. Sok pénzt megspórolhatunk,
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tek sokkal több kalóriát égetnek
el, mint mások. Szervezetünk
éhségérzettel jelzi a folyadékhiányt, lehet, hogy sokszor akkor
is eszünk, amikor egyszerûen
csak vízre volna szükségünk.

Karcsúsító tavaszi divat

télen felszedett plusz
kilóktól sajnos nem lehet pillanatok alatt megszabadulni, de ruhatárunk
meglévõ alapdarabjaink
segítségével lecsalhatunk
pár kilót. A dzsekiket bõ
szabású tunikára vagy ruhára vegyünk fel, az élénk
színû vagy mintás kabátok
alá pedig sötét tónusokba
öltözzünk. Hosszított blézerekkel megnyújthatjuk
az alakunkat, palástolhatjuk a csípõre és a derékra
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rakódott párnácskákat, ha
színes, világos, fekete,
egyenes szárú nadrágot
húzunk. Legalább egy fekete nadrágot mindenki
tartogat a gardróbjában, általában elegáns alkalmakra. Most azonban a mindennapokban is használhatjuk. A bõvebb fazonokhoz olyan V-kivágású blúzokat és topokat válogassunk, melyeket betûrve is
tudunk hordani. A testre
tapadós típusokat felejtsük

el, maradjunk a lezserebb
megoldásoknál, amiket a
hasunknál picit meg lehet
buggyosítani. Egy megkötõs kardigánnal szûkíthetjük vonalainkat. Amíg bizonytalan az idõjárás,
használjuk ki a fekete harisnya lábkarcsúsító hatását is. A sálkendõvel is variálhatunk, a nyakból lazán
lelógatva megnyújtja a felsõtestet, a fejre kötve pedig, megtoldja pár centivel
a magasságot.
Kiss Éva

Kukoricaleves és tepsis túrós metélt
– Látom, morc kedvében találom Takácsné. Miért eszi magát?
– Voltam a piacon, vagyont kérnek a zöldségért, a húsról
már nem is beszélek. Mi a csudát fõzzek?
– Hallgasson rám! Ha van egy nagy fej hagymája,
egy doboz kukoricakonzervje, két szem krumplija, féldeci olaja, pohárka tejszíne, akkor már
csak egy gerezd fokhagymát, sót, borsot készítsen a keze ügyébe, és ha talál egy kis szerecsendiót, azt is söpörje maga elé. Ennyi kell
a jó meleg leveshez, ami tudja, hisz a Nagyi
igazsága: jó gyomrot csinál!
Az apróra vágott vöröshagymát kevés olajon
megdinszteli, majd hozzáadja az apróra vágott, elõzõleg megtisztított krumplit. Vizet önt rá, hogy ellepje, s puhára fõzi s
beleönti a kukoricakonzerv tartalmát, s a levét is, hogy zamata legyen.

Közben belecsúsztatja a fokhagymát s jól szétnyomkodja. Sóval, borssal, és reszelt szerecsendióval fûszerezi. A színjáték vége a tejszín hozzáöntése, a még egy
rottyantás és kész.
A tepsis túrós tészta nem nagy ördöngõsség. Kifõzi a lebbencstésztát, leszûri, a negyven deka túrót két pohár
tejfellel, 2 tojással, és két kanál olajjal
felturbózza. A fél kilónyi tésztát elkeveri a túrókeverékkel, és egy tepsi aljára simítja. A tetejére még rákeni a
maradék tejfölt és pár szelet csíkokra
vágott szalonnával díszíti. Ezután jön a
tûzforró sütõ, amiben a csemege fél óra
alatt piros tetejû csodává alakul. Nyugodtan
kihúzhatja magát, mert elérhetõ áron
komplett ebédet rittyentett!
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK
Magyarok cselekedetei
Ünnepi hetek
everik a betont a kétkezi emberek, nagy ívben porlik a cement. A kényszer-vállalkozónak bedöglött a betonkeverõje, így két ember és két lapát is megteszi.
– Mit szól szakikám, micsoda események dõlnek a képernyõrõl?
– Törõdök is vele uram, higgye el, mindet a politika, meg a
pénz mozgatja.
– Ne csinálja már a feszültséget, mi magának a politika a királyi esküvõben, meg a Bin Laden pokolra küldésében? Ráadásul mind egyetlen héten ömlött a képernyõrõl, amíg maga
otthon szõlõt kapálgatott.
– Nézze, gondoljon utána, de elõbb még döntse ide azt az
Estrich cementet, de a vaslapról ne túrja le a vizes részt, ember!
Szóval kétmilliárd nézõ bámulta, hogy a rákfark levesek tányérja egyforma centiméterre áll-e az asztal szélétõl, s milliókat vesztett az a fószer, aki arra tett fontokat, hogy az anyakirálynõ majd hupizöld kalapban feszít. Mindettõl még lejár a
kormányzópárt mandátuma, és jön a választás, meg az igény,
hogy a királyi renomét újra kell suvickolni. Hát suvickolták,
rendesen. Aztán itt a Bin Laden, õt meg azért lett hirtelen sürgõs hidegre tenni, mert jön a választás, és egy sikersztori semmiképpen nem rontja Obama újraválasztásának esélyeit. Sõt.
– A cement meg lassan beköt, amíg maga az okosságokat löki.
– Maga maradjon meg a Való Világ izgalmaiban szakikám,
esemesezzen az Alekosznak, az a nívó a magának való, úgy is
van az egész kitalálva. Amúgy meg, én nem mondtam, semmit, nehogy már behívjanak valami képernyõre és egy kerekasztal-beszélgetésen találjam magam.
H.I.
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Rendõrségi hírek
Kábítószer-kereskedõket fogtak
Kábítószerrel visszaélés miatt indított eljárást a VIII. kerületi Rendõrkapitányság hat magyar és egy külföldi férfi ellen. A BRFK Bûnügyi
Bevetési Osztályának nyomozói május 8-án este a Nagyfuvaros utca
egyik épületének lakásában házkutatást tartottak, mivel információik
szerint az ingatlanban kábítószer-kereskedelmet folytattak. A rendõrök megjelenésekor az ott tartózkodók az ablakon kidobtak egy kábítószer gyanús anyagot tartalmazó szatyrot, valamint a mosdóban
is megpróbáltak több alufóliába csomagolt, fehér színû tablettát eltüntetni. A nyomozók a házkutatás során több mint 100 gramm kábítószer gyanús növényi anyagot, körülbelül 9 gramm fehér tablettát, és közel 400 gramm fehér port foglaltak le, melyek további vizsgálatát szakértõ végzi.

Palota Piknik
Bor, gasztro, kultúra – programpiknik
a Palotanegyedben!
május 26 – 29.
VIII. kerület, Mikszáth tér- Krúdy utca
A Palotanegyed, Budapest VIII. kerületének lüktetõ szíve, a
pesti belváros közvetlen folytatása, mely a Mikszáth tér és
Krúdy utca keresztezõdésében igazi gasztro-kulturális csomóponttá vált az évek során. Célunk a Palota Piknik rendezvény
keretein belül megmutatni azt a sokszínûségét, amit ez a hely
képvisel. Lehetõséget biztosítunk a Palotanegyed mûvészei
számára a bemutatkozásra, lesz élõ zene, artisták, gyerekszínház, színes kulturális programok várják egész nap a kicsiket és
nagyokat.
A borkedvelõk tíz hazai, kézmûves borászat kínálatába kóstolhatnak bele szakértõ tudás mellett. Kiállítóink között köszönthetjük többek között a Bock, Bezerics és a Légli pincészetet is. A rendezvényen megkóstolhatják az érdeklõdõk a pincék legszebb fehér, rosé és vörös borait, a már palackba zárt újdonságokat és a legizgalmasabb tételeket is.
Minden vendéglátóhely különleges, az egyes borászok boraihoz kóstolás alapján kreált fogásokat kínál a Palota Piknik idõtartama alatt. A borok kóstolásakor mindenki tájékoztató kupont kap, hogy ahhoz a borhoz milyen gasztronómiai
ajánlattal várja kedvezményesen a legközelebbi étterem.
A rendezvény
INGYENESEN látogatható!
További részletek:
palotapiknik.hu

korábban az országos média is beszámolt, május 3-án éjjel két fiatal
férfi Kõbányán leintett egy taxit és a Kisfuvaros utcai címre érve közölték, hogy a viteldíjat nem tudják kifizetni, és kérték, hogy a sofõr
menjen velük, hogy átadhassák a szállítás költségét. A lakótömb lépcsõházában rátámadtak a taxisra, akit annyira megvertek, hogy életveszélyes sérülést szenvedett. A támadók elvették a bántalmazott autójának kulcsát, majd a taxival elmenekültek a helyszínrõl. A BRFK
munkatársai széleskörû adatgyûjtést végeztek, így a nyomozók a
bûncselekménytõl számított 24 órán belül beazonosították a feltételezett tetteseket és egyiküket a 25 éves F. Oszkárt még aznap elfogták erzsébetvárosi lakásán. Társát, a 21 éves F. Lászlót másnap kora
délután egy józsefvárosi benzinkút közelében fogták el a BRFK motoros járõrei. Mindkét gyanúsított kihallgatása folyik, a rendõrség
kezdeményezte elõzetes letartóztatásukat.
**************

Lopás egy kerületi hotel bárjában

A józsefvárosi kerületi Rendõrkapitányság lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik
A taxisofõr mindkét támadója rendõrkézen április 24-én, nem sokkal éjfél elõtt a nyolcadik kerületi Rákóczi úton
A BRFK kevesebb, mint 24 óra alatt elfogta a megtámadott taxisofõr található hotel bárjából eltulajdonítottak egy táskát, a benne lévõ éregyik bántalmazóját, majd néhány órával késõbb társát is. Mint arról tékekkel együtt.
**************
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
Számítógép szerelés non-stop, az
Ön lakásán. Tel: 06-20-328-0952,
06-30-318-6817
Gázkészülék javítás, víz központi
fûtésszerelés. Fürdõszoba felújítás. Tel. 06-30-94-46-513,
www.nl-gaz.hu
Társasházak közös képviselete
teljes körû ügyintézéssel. Adósságbehajtás kiemelt kezelése.
Tel: 216-8802, iroda@generalf.hu, www.general-f.hu
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen, rászorultaknak háznál is. Vécsei Julianna
06-20-230-3547, 06-1-789-2859
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák
hidak készítése, saját fogtechnikai
laboratóriumunkban.
Tel.: 31-35-604, 30-96-25-029
Fogsorkészítés, javítás. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Javítás megvárható! József krt. 59-61. Kapucsengõ: 18. Tel: 06-30-334-1963,
06-1-266-6969
VIII. kerületi ingatlanokkal rendelkezõ fogászati Kft.-met eladnám.
Tel.: 06-30-962-5029
Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását vállalja 8. kerületi lakosoknak 10 % kedvezmény.
06-70-2876-225

Elcserélem felújított házban lévõ
66 nm-es önkormányzati lakásomat 2 szobás hasonlóra, esetleg
közüzemi tartozását is kifizetem,
minden megoldás érdekel.
Tel: 210-6330
Elcserélném 66 nm-es utcai lakásomat kisebbre, megegyezéssel.
Minden megoldás érdekel.
Tel.: 06-20-507-7311
Elcserélném XI. kerületi téglaházban, 43 nm-es fszt.-i, komfortos,
önkormányzati lakásom, VIII.-IX.
kerületire, a körút vonzáskörzetében, emeleti, utcai, 70 nm körüli
önkormányzati lakásra, ráfizetéssel. Tel.: 06-20-917-3810
XIII. önkormányzati 47 nm-es új
építésû garázsos lakásom VIII.
ker-i nagyobbra cserélném. Ráfizetés nélkül. Tel: 267-4856
Mátyásföld XVI. ker-i 31 nm-es önkormányzati lakásomat VIII. ker-i
hasonló méretûre cserélném, 1. –
2. emeletig. Tel.: 06-30-240-1430
Könyvfelvásárlás! Könyvek vásárlása azonnali készpénzes fizetéssel, díjtalan szállítással.
www.konyvfelvasarlas.hu
Tel: 06-70-946-3139
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

Dugulás elhárítás, lefolyótisztítása, vízszerelés WC tartály, mosdó,
csapok, csövek, javítása, cseréje.
Tel.: 06-30-941-7276
111 nm-es utcai, 3,5 szobás, magasföldszinti, önkormányzati lakásom elcserélem akár kisebb vidéki
ingatlanra is, ráfizetést kérek.
Tel: 789-6388, 06-20-614-7095

A gondolatok vámmentesek
A buta ember nem emlékszik és nem bocsát meg. A naiv emlékszik és megbocsát, a bölcs megbocsát, de nem felejt.
Nem elég az igét hirdetni, ragozni is kell!
Addig vagy fiatal, míg tanulsz, új szokásokat veszel fel, és
nem idegesít, ha ellentmondanak neked.
Összegezni akkor szoktunk, amikor belefáradtunk a részletek elemzésébe.
A koránkelés meghosszabbítja a napot, a késõn fekvés megrövidíti az életet!
A kultúráltság legmagasabb foka a természetes viselkedés.
Semmi értelme a sikernek, ha nem száll a fejedbe, hiszen az
a dolga!

Az alapigazságok gyûjteményébõl

Vízszintes: 1. Graffiti formájában is terjesztett, megszívlelendõ gondolat elsõ része. 8. Tanzánia autójelzése. 11. …
Rühmann; színész /1902-1994/. 12. Ozora határai! 13. Amália, becézve. 15. Hozzáölt valamihez.18. Az Ob 3500 km hosszú mellékfolyója. 19. A gondolat harmadik része. 21. Kagylóban van! 23.
Hálószövõ mester rovar. 24. Ábrahám szülõvárosa. 25. Kovács
András Ferenc, költõ monogramja. 27. Portugál politikus /Alvaro,
1913-2005/. 30. Rakpart, németül /KAI/ 35. A Zoran férfinév nõi
párja. 36. Orr-fül-gége egyetemi klinika a norvégiai Tromsöben
/ÓNH/. 37. Cseh és szlovák férfinév. 39. Olasz semleges névelõ.
41. A magyarságba olvadt török eredetû nép. 41. Középen kiér! 42.
Kötelezõ irodalmat jelöl ki. 45. Kies vidék címû festménye a Nemzeti Galériában látható; János Ignác /1810-1870/. 46. Útban erre,
népiesen. 49. Roskatag, lepusztult. 51. Keresztül. 52. Heccel; közkeletû szleng szóval: zríkál. 53. Ilona ritka becézése.
Függõleges: 1. Az alapskála 6., 3. és 2. hangja. 2. Kérdés dologra, tárgyra /két szó/. 3. Az oxigén, a nitrogén és a vanádium vegyjele. 4. Ízletes erdei gyümölcs. 5. Angol fõrend. 6. Madridi napilap.
7. Az éjszaka eleje és vége! 8. Fõleg a negatív tulajdonságait titkoló,
tájszóval. 9. … kétszer halnak meg; Jókai Mór regénye. 10. Az egyik
õsvezér. 11. A gondolat negyedik, befejezõ része. 14. Szegény
Dzsoni párja Lázár Ervin meseregényében. 16. Orvos ezredes, májbetegségek specialistája /László/ /RÓKUSZ/. 17. Mentõöv alapanyaga lehet. 20. Fideszes országgyûlési képviselõnk /Róbert/. 2.
Atlaszkötésû, rendszerint fémszálas selyemszövet. 26. Fafúvós
hangszeren játszó. 28. Zambiai város lakója a kongói határ közelében /NDOLA-I/. 29. A Mangalorean Katolikus Egyesület által
használt nyelvben vas /LONKAD/. 31. Marokkóba ékelõdó Atlanti-óceán-parti spanyol tartomány. 32. Cím, rang, kiváltság, olaszul
/vö. a titulus szóval!/. 33. Tyson …; tréfás, szórakoztató irodaszereket forgalmazó vállalkozó /GAUTEUS/. 38. A gondolat második része. 42. Eme indok /két szó/. 43. Morzehangpár. 44. Goromba, nyers. 45. … Lanka; Ceylon. 47. Az alapskála 4., 5. és 6. hangja.
48. League of American Bicyclists; amerikai kerékpáros liga, röv.
50. Rangjelzõ elõtag. 51. Gally.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 06. 03.
04. 12-ei rejtvényünk megfejtése: Jobb cammogva célba érni,
mint lihegve kergetni a célt. A pénz beszél, de felettébb szófukar.
Nyerteseink: Lendvári Ilona, Weiner József
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETMÉNY
Pályázati felhívás

A DélUtán Alapítvány
játékklubot indít
minden hónap 2-ik és 4-ik
csütörtökén
a Sonnenschein Házban
(1094 Bokréta u. 15.)
és minden hónap 3-ik
csütörtökén
az Eötvös Klubban
(1067 Eötvös u. 10)
du. 2-tõl 5-ig.
Szeretettel várunk minden
8-13 éves gyereket
új játékokkal,
vidám társasággal.
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A Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) nyilvános, kétfordulós pályázatot ír ki a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti
(hrsz. 34853), természetben a Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17-23.
szám alatti, 1812 m2 alapterületû ingatlan értékesítésére, az ingatlan beépítésének kötelezettségével, minimum 224.000.000,- Ft vételáron.
Az ajánlati biztosíték összege
20.000.000,- Ft, mely összeg a nyertes pályázó részére a vételárba foglalóként beszámításra kerül; befizetésének határideje és a pályázatok leadásának határideje: 2011.
június 22-én 10.00 óra. A pályázatok bontásának ideje: 2011. június
22. 10.15 óra, helye: Kisfalu Kft.
1083 Budapest, Losonci u. 2.
szám alatti tárgyalóterme.
A pályázat 2. fordulójára, a tárgyalások lefolytatására a pályázat bontásától számított 2 héten belül kerül sor, melyen az érvényes ajánlatok benyújtói vesznek részt. A 2.
forduló során, az abban résztvevõ
pályázó módosíthatja árajánlatát
és a fizetési ütemezést, amennyiben az eladó számára kedvezõbb
az eredeti pályázati ajánlatnál.
A vételár megfizetésének módja: a
tárgyalás során kerül konkretizálásra, de a teljes vételár maximum
2 részletben, az adásvételi szerzõdés megkötését követõ fél éven
belül esedékes.
A pályázat elbírálásának határideje,
és a várható eredményhirdetés: A
pályázat bírálatát a tárgyalások lefolytatása után a Kisfalu Kft. végzi
el. A pályázat eredményét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselõ-testülete – a nyári ülésszünetre tekintettel a tulajdonosi jogokat átruházott hatáskörben gyakorló Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság – állapítja meg legkésõbb 2011. augusztus 15-ig.
A pályázat részletes feltételeirõl
felvilágosítás az eladó megbízásából eljáró és a pályázatot lebonyolító Kisfalu Kft. Elidegenítési Irodájától szerezhetõ be, a Budapest
VIII., Losonci u. 2. szám alatti irodában, a 216-6961-es vagy a 3336781-es telefonszámon, illetve a
www.kisfalu.hu/pályázatok címen.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 13.3018.00; szerda 8.00-12.00 és
13.00-16.30; péntek 8.00-11.30.
Kisfalu Kft.

