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Védett értékeink
Józsefváros épített örökségei

ÖNKORMÁNYZAT
Fogadóórák
FIDESZ-KDMP
dr. Kocsis Máté, polgármester
Minden hónap 2. szerda 14-16
(bejelentkezés csak írásban)
Balogh István Szilveszter
(6. választókerület) Minden hónap 1. szerda 12-14
(Képviselõi Iroda)
dr. Dénes Margit
(12. választókerület) Minden hónap 1. hétfõ 16-17
(Képviselõi Iroda)
Dudás Istvánné
(3. választókerület) Minden páros hétfõ 16-17
(Képviselõi Iroda)
Egry Attila, alpolgármester
(2. választókerület) Minden hónap 1. és 3. hétfõ 16-18
(bejelenentkezés csak írásban)
dr. Ferencz Orsolya
(11. választókerület) Minden hónap 1. hétfõ 16-17
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
Guzs Gyula
(9. választókerület) Minden hónap 1. hétfõ 14-15
(Képviselõi Iroda)
Kaiser József
(10. választókerület) Minden hónap 2. hétfõ16-17
(Polgárok Háza, Visi u. 6.)
Sántha Péterné, alpolgármester
(5. választókerület)
Minden hónap 2. és 4. hétfõ 15-17
(bejelentkezés csak írásban)
Soós György
(7. választókerület) Elõzetes bejelentkezés alapján
Szilágyi Demeter
(1. választókerület) Minden hónap 2. kedd 14-15
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
Vörös Tamás
(8. választókerület)
Minden hónap 2. csütörtök 16-18 elõzetes bejelentkezés alapján (Képviselõi Iroda)
Zentai Oszkár
(4. választókerület) Minden hónap 3. hétfõ 16-17
(Képviselõi Iroda)

MSZP
Komássy Ákos (komassy.hu; mszp8.hu)
dr. Molnár György Minden hónap 1. péntek 16-18
(MSZP Iroda Népszínház u. 11.)
dr. Révész Márta Minden hónap 1. kedd 16-18
(Szigony u. 13/A)

JOBBIK
Pintér Attila Minden hónap 1. szerda 18-19
(Jobbik Iroda, Baross u. 126.)

LMP
Jakabfy Tamás
Minden hónap 2. és 4. szerda 14-15
(Képviselõi Iroda)
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Ez történt…
Józsefvárosban folyamatosan számos fejlesztés, beruházás és a kerületben élõket segítõ
intézkedés zajlik. Ígéretünkhöz híven rendszeresen áttekintõ módon összegezzük az elmúlt idõszak történéseit.

December:



• Folytatódott a Szolidaritási akció: A LÉLEK Program keretében bárki segíthet a kerületben hajléktalanná vált embereken.
• Segélykoncert a hajléktalanokért: A belépõjegyekbõl befolyt összeggel és az adományokkal a kerületi hajléktalanokat támogatták.
• Elindult a „Képet adunk, képességet fejlesztünk” program: 45 millió
forintos támogatást használhat fel a Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ.
• Átadták a LÉLEK-Házat: Decemberben már 14 kerületben hajléktalanná vált ember költözött be a 61 millió forintból létrehozott épületbe.
• Sétálóutcát adtak át: Mintegy 3000 négyzetméternyi területet felújítottak, és a Gyulai Pál utca egy részét sétálóutcává alakítottak. A 180 millió forintos beruházásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
került sor.
• Nem volt vezetõi jutalom: A polgármester kérésére az önkormányzat vezetõi, cégvezetõk és ügyosztályvezetõk sem vettek fel év végi jutalmat.
• Elindult a MagdolnaStart Program: Hosszútávú felzárkóztató és tehetséggondozó program, a Magdolna és az Orczy negyed fiataljainak.
• Az új közrendvédelmi akciónak köszönhetõen duplájára nõtt az elfogott bûnözõk száma.
• Három új zebrát adtak át: A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében a Dologház utca – Kun utca, Karácsony Sándor utca – Magdolna utca és a Diószeghy utca – Kõris utca keresztezõdésénél.
• Együttmûködés a LÉLEK Program sikeréért: Az Önkormányzat öszszefogott a Baptista Szeretetszolgálattal és az Üdvhadsereggel az elesettek támogatásáért.
• Új sürgõsségi központ épül: Az Új Széchenyi terv keretében 8,1 milliárd forintot fordítanak a Semmelweis Egyetem bõvítésére.

Január:
• Józsefváros Kártya: Mostantól kedvezményesen vásárolhatnak a kerületiek az akcióhoz csatlakozott üzletekben.
• Elindult az Ügyfélkapu: Ennek segítségével, az interneten is igényelhetünk lakossági parkolási matricát, és intézhetjük parkolással kapcsolatos ügyeinket.

ÖNKORMÁNYZAT

Elindult a Józsefváros Kártya
A kerületi lakosok januártól igényelhetik a Józsefváros Kártyát, melyet felmutatva helyi kedvezményben részesülhetnek a programhoz csatlakozott szolgáltatóknál, üzletekben.

Tisztelt
Üzlettulajdonos!
A Józsefváros Kártya program célja,
hogy támogassa Józsefváros lakosságát a
vállalkozások által nyújtott kedvezményekkel és a kerületünkben mûködõ vállalkozásokat a többlet forgalom és reklám lehetõségével. Nem utolsó sorban
célunk egy lokálpatrióta szemlélet kialakítása, ami segít élhetõbbé tenni Józsefvárost.

kedvezményre jogosító plasztikkártyához bárki hozzájuthat, aki a kerületben állandó
lakcímmel rendelkezik, és
már betöltötte 18. életévét. A
lakosokon kívül, kártyára jogosultak még a Józsefváros
Önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmények, az
Önkormányzat tulajdonában
levõ gazdasági társaságok és
a Polgármesteri Hivatal dolgozói is. Az ingyenes kártyát
egy adatlap kitöltésével lehet
igényelni személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati
Ügyosztályán, illetve a késõbbiekben a www.jozsef-
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varos.hu/jozsefvaroskartya
weboldalon is. A kártya a regisztrációt követõ 2-3 hétben
érkezik majd meg tulajdonosához.
A kártyával rendelkezõ lakosok kedvezményt kapnak a
csatlakozó szolgáltatók alapáraiból. Az Önkormányzat reméli, hogy amellett, hogy segíti a józsefvárosi lakosokat, erõsíti a kerületi vállalkozásokat
is. A Józsefváros Kártya egy
évre érvényes, de 30 nappal lejárta elõtt meg lehet hosszabbítani, az érvényességi idõt matrica jelzi.
Az Önkormányzat reméli,
hogy minél több vállalkozó és
felhasználó csatlakozik majd a
programhoz. A folyamatosan
bõvülõ elfogadóhelyek listáját
következõ lapszámainkban közöljük.

Szeretnénk felkérni, hogy legyen partne- dokumentum a cég aláírási címpéldánya
rünk azáltal, hogy csatlakozik kedvez- vagy a vállalkozói igazolvány másolata. A
ményt nyújtó elfogadóhelyként a Józsefvá- kitöltött dokumentumokat kérjük, juttassák
ros Kártya programhoz.
el a Józsefvárosi ÖnkormányCsatlakozni a www.jozsefzat Polgármesteri Hivatal cívaros.hu/jozsefvaroskartya
mére: 1082 Bp. Baross u. 63weboldalon található Re67. A regisztráció a Polgárgisztrációs Ûrlap és a Kártyamesteri Hivatal írásos visszaszabályzat Elfogadóhelyek
igazolása után érvényes.
részére címû dokumentuA részletekkel kapcsolatmok kitöltésével és aláírásában hívják a 459-2130-as teval lehet. További szükséges
lefonszámot.

Ügyfélkapu januártól
Józsefváros Önkormányzata és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
ismételten úttörõ szerepet vállalt az önkormányzati igazgatás egy
területének megnyitásában az internet világa felé. Az idei év újításaként
elindult az ÜGYFÉLKAPU szolgáltatás, melynek segítségével az ügyfelek
gyorsabban és könnyebben intézhetik az ide vonatkozó ügyeiket.
z Ügyfélkapu segítségével az internet kapcsolattal rendelkezõ józsefvárosiak igényelhetnek és vásárolhatnak lakossági parkolási matricát, intézhetik parkolással kapcsolatos ügyeiket.
Szintén az új szolgáltatás segítségével a
regisztrált felhasználók megtekinthetik
a parkolási eseményeikkel, és gépkocsijukat érintõ intézkedéseikkel kapcsolatos bizonyítási eszközöket és iratokat,
tájékoztatást kérhetnek, kifogást nyújthatnak be.
A közterület-felügyelet nem csak gondol az ügyfélbarát ügyintézésre, hanem
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elindult egy olyan úton, amely biztosítja
a gyors, hatékony és kényelmes ügyintézést, költségkímélõ megoldásokat
nyújt és rálátást is ad a közigazgatási
munka folyamatára.
Az Ügyfélkapu használata igen egyszerû, elõször is egy e-mailcímmel regisztrálni kell a www.jkf.hu honlapon,
majd kitölteni egy online adatlapot és
ezután küldhetjük is az aktuális igénylést a hatóságnak. Az Ügyfélkapu az Internet Explorer programmal nem használható, ezért a Firefoxot vagy a Google
Chrome-ot javasoljuk.
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Öt épületet nyilvánítottak védetté
A Képviselõ-testület még tavaly õsszel megalkotta a Józsefváros helyi építészeti örökségének védelmérõl szóló rendeletet, és ennek értelmében a Fõépítészi Iroda és a Helyi Értékvédelmi Munkacsoport el is kezdte felkutatni a kerület épített, és megóvásra szoruló értékeit. A szakemberek már meg is nevezték az elsõ öt védelemre javasolt épületet:

1. A Baross utca 43 szám alatt áll a Fodor Gyula építész által Molnár Sándor részére tervezett épület. Az 1909-ben épült
bérház bejárati kapuzatának faragott és
domborított fémlemezének madár díszítései egyediek.

2. A Bródy Sándor utca 30/b-ben található eklektikus bérházat Schomann Antall
tervezte és kivitelezte saját maga és felesége számára. Az épület különlegessége a
gyönyörû terazzo burkolat, mely különbözõ mintájú az egyes lépcsõházakban, az
elõtérben és a folyosókon.
3. A Gyulai Pál utca 16 – Kõfaragó utca 6. házszám alatt található házat is Fodor Gyula tervezte Haller Náthán és neje
részére 1907-ben. Az elõtér zöld-sárga
csempebukolata, valamint a szintén zöld
terazzo burkolat az épület ékessége.
Egyes lakásaiban még az eredeti ajtók és
cserépkályhák is megvannak.
4. A Krúdy utca 12. – Mária utca 24.
sarkán álló házat Hoepfner Guido és
Györgyi Géza tervezte, Heyek Kálmánné
számára. A bérház 1910-ben épült fel, kapujának fémlemez és üvegbetétei könynyed megjelenést kölcsönöznek, de igazi
érdekességét az udvari függõfolyosók filigrán acélszerkezete adja. Legfelsõ emeletén két mûteremlakás is található, amelyek egyikében élt Gerzson Pál festõmûvész is.

5. A Német utca 13. – József utca 16-18.
találkozásánál található bérház Svarcz Jenõ és Horváth Antal tervei alapján 1911ben épült Polgár Károly és Kiss Ferenc részére. A lakóház elõtere és lépcsõháza míves részletekben gazdag, a kék-fekete szecessziós csempeburkolata és az egyszerûségében elegáns art-deco hatású burkolata
egymást erõsítik.

Folytatódik a szivacskézilabda-oktatás
ásodik éve zajlik szivacskézilabda-oktatás Józsefvárosban,
mint testnevelés órai sportolási
lehetõség. Ezek az órák a Ferencvárosi
Torna Clubbal együttmûködésben való-

M

sulnak meg. A testnevelõk szakmai felkészítésében és a bemutatóórák megtartásában az egyesület szakemberei is részt vesznek.
Ez a sportág a kézilabda kezdõ
változata, melyet az elsõ és
második osztályos gyermekek
is nyugodtan és
sérülések nélkül
játszhatnak.
Az elõzõ tanévtõl a Práter Általános Iskolában, a Németh László Általános Iskolában, a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és
Sportiskolában, valamint
a Deák Diák Általános
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Iskolában folyik szivacskézilabda-oktatás.
Mindegyik említett intézményben ezután
is folytatódik ez a sportolási lehetõség,
akár a törvényben elõírt órakereten felül,
túlórák által is, hiszen a diákok nagyon
szeretik és igénylik.

KÖZÉLET

Kisebbségekért Díj elismerés Balogh István képviselõnek
Együtt lehetünk erõs, gyarapodó nemzet – hangsúlyozta
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
az idei Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozat
elismeréseinek átadó ünnepségén, ahol Balogh István
Szilveszter, újságíró, józsefvárosi képviselõ (Fidesz) is átvehette a megtisztelõ díjat.
Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata elismerésében a
magyarországi nemzetiségek
érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszervezõdés területén példaértékû tevékenységet végzõ személyek,
szervezetek és kisebbségi önkormányzatok részesülhetnek.
A Parlament Vadásztermében rendezett eseményen részt
vett Szászfalvi László, egyházi,
nemzetiségi és civil ügyekért
felelõs államtitkár, Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért
felelõs államtitkár és dr. Latorcai Csaba, civil ügyekért felelõs
helyettes államtitkár.
Navracsics Tibor köszöntõbeszédében elmondta: ilyenkor
megbecsülésünket fejezzük ki
azok iránt, akik színesebbé te-
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szik az életünket, kultúránkat,
hétköznapjainkat, és így erõsebbé a közösségünket. Magyarország a sokszínûség mintája lehet,
hiszen itt nemzetiségek évszázadok óta békében, gyarapodva
élnek egymás mellett. Évszázadok óta természetes a többnyelvûség, hogy megérthessék egymást
az emberek. Volt néhány év, ami
tragikus volt és sok konfliktust
hozott, de mi hiszünk abban,
hogy Közép-Európa nemzetei és
nemzetiségei békés együttélésre
vannak ítélve – fogalmazott
Navracsics Tibor
Az elismerésekkel egy-egy
nemzetiség kimagasló képviselõjét jutalmazzák. Az õ tevékenységük jelképpé, mintává
válik, amely azt mutatja a közösségnek, hogy megéri tanulni, megéri tehetségesnek lenni,
hiszen ebben az országban van
jövõje ezeknek az embereknek.
De ez egyúttal az egész nemzet

számára is elismerés, hiszen
azt jelenti, hogy együtt lehetünk erõs, gyarapodó nemzet –
hangsúlyozta a miniszter.
Az idei évben a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért
Tagozata elismerésében részesült: Balogh István Szilveszter
újságíró, roma közéleti személyiség, Józsefváros képviselõtestületének fideszes tagja, Bogdán
Piroska, a cigány önszervezõdés
oszlopos tagja, Erdei Ferenc, a
hazai német kulturális élet kimagasló személyisége. Gergely
Dezsõ lelkipásztor, a Budapesti

Több mint 8 millió forint a kerületnek
A Nemzetgazdasági Minisztérium 8.034.860 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesítette Józsefvárost. Ezt az összeget turisztikai marketingtevékenységekre, és rendezvények szervezésére fordíthatja a kerület, melyeknek köszönhetõen városrészünk még ismertebbé és vonzóbb utazási célponttá válhat.
támogatást legkésõbb
2012. április 15-ig fel kell
használni. Az elnyert nyolcmillió forint olyan tevékenységekre fordítható, mint: kiadványok készítése és terjesztése, turisztikai térképek
gyártása, a kerületet bemutató film készítése, honlap létrehozása és üzemeltetése,
kulturális, kerékpáros, gasztronómiai rendezvények szervezés, valamint konferenciák
támogatása, illetve turisztikai
kiállításokon való részvétellel kapcsolatos kiadások elszámolása.
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Cigány Misszió vezetõje, Dr.
Issekutz Sarolta a Fõvárosi Örmény Klub alapítója, Oroján István alkotómûvész, a Magyarországi Románok Kulturális Szövetség elnökségének tagja, Pató
Gabriella Selam, a hazai cigány
közélet jeles képviselõje, Petro
László, a hazai szlovák pedagógia kimagasló személyisége,
Szabóné Kármán Judit ötdiplomás cigányügyi szakember. Az
elismerésben a Magyarországi
Szerb Színház, valamint a Jantra
Bolgár Néptáncegyüttes is részesült.

Elfogadták
a JKEF
beszámolóját
Képviselõ-testület elfogadta decemberi ülésén a tavaly alakult Józsefvárosi Kábítószer Egyeztetõ Fórum tevékenységérõl szóló beszámolót. Felhatalmazást adott, hogy megalkossák annak szervezeti és mûködési szabályát, és az alábbi feladatokkal bízta meg a JKEF-et: a
drogprobléma kezelésére vonatkozó helyi stratégia elõkészítése,
helyzetelemzés elvégzése, a
szükséges feladatok feltérképezése, javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára,
a helyi erõforrások mozgósítása,
helyi tevékenységek összehangolása, kapcsolódás az országos
programokhoz, és a hazai, illetve nemzetközi pályázatokon való részvétel koordinálása.

A
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Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ünnepélyes keretek között a Parlament
Felsõházi termében hivatalosan is megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). Az eseményen beszédet
mondott Orbán Viktor, aki kiemelte, az
új egyetemen olyan fiatalokat képeznek, akik képesek biztonságossá tenni
Magyarországot, akik élethivatásuknak tekintik a
köz szolgálatát. Hozzátette,
az intézmény megalapítása
igazolja: van erõnk, és életben fogunk maradni, nagy
céljaink vannak, és el is
fogjuk érni õket.
z új egyetemen a katonai, rendészeti és civil
képzést egyesítik. A
három kar összevonását követõen Józsefvárosba, a volt
Ludovika Akadémia épületébe költözik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelye.
Patyi András, az intézmény
rektora úgy fogalmazott, az
összevonás úgy történt meg,
hogy a karok belsõ integritása nem sérült.
Hozzátette: a jövõben nem csak a tudásbázis egységesítésére van szükség, hanem a
tudásanyag radikális bõvítésére is azért,
hogy az egyetem biztos háttere lehessen az
államnak.
Az alapító ünnepségen Orbán Viktor beszédében rámutatott, hogy a magyar egyetemek alapítása gyakran válságokhoz kötõdik. A mai gondok eltörpülnek ugyan elõ-

deinké mellett, de az európai válság ma is
arra késztet bennünket, hogy megerõsítsük
a magyar államot - mondta a miniszterelnök. A válság hátterérõl szólva kiemelte: a
problémák nagy része a magyar állam
gyengeségébõl fakad. A közérdek a magánérdekek mögé szorult, az összefogás helyett
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széthúzás, önzés, kapzsiság, spekulációs
szélhámosság uralta el az életünket, és valljuk be – fûzte hozzá –, sok esetben az állam
mûködését is. Ennek következményeivel
szembesítenek minket az euróválság és Magyarország gondjai is – szögezte le.
Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt két évtized itthoni és külföldi eseményei új megvilágításba helyezik a magyar államot. Az állam a közösségi érdekérvényesítés, a közös-

Lakossági várakozási hozzájárulás
Az Okmányiroda és az Ügyfélszolgálati Ügyosztály január 2-tõl megkezdte a lakossági, gazdálkodói és egészségügyi várakozási engedélyek kiadását az idei évre. A tavalyi matrica
azonban még január végéig érvényes.
hozzájárulás kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott, megsemmisült matrica cseréjének, valamint az év közben más gépjármûre átkért regisztráció
alapján kiadott új matricának költsége az
idei évben is változatlanul 3000 forint.
Azon józsefvárosiak viszont, akik a kerület fizetõ várakozási övezetének területén
állandó lakóhellyel rendelkeznek és nincs
tartozásuk az önkormányzat felé, se pedig
pótdíjtartozásuk, azok elsõ gépjármûvükre
100%-os díjkedvezményben részesülnek. A

A

6

második autóra is jár kedvezmény, ami annak környezetvédelmi minõsítésétõl függõen akár 70%-os is lehet. A kedvezményre
vonatkozó kérelmeket az Okmányirodában
lehet leadni a személyi igazolvány, a lakcímet igazoló kártya és a gépjármû forgalmi engedélyének bemutatása mellett.
A rendelet értelmében a
területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve asszisztenseik,
a védõnõ, az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási, otthoni szakápolási tevékenységben részt vevõk. A kerületben vállalkozást üzemeltetõk is kaphatnak ilyen par-

ség védelme és az egyéni képességek kibontakoztatásának is színtere, vagyis elõfeltétele a jó életnek.
Aláhúzta: közös céljainkat csak erõs és
korszerû állammal tudjuk megvalósítani.
Az állam feladata, hogy biztos alapot nyújtson polgárainak a munkához, a vállalkozáshoz és az érdem szerinti boldoguláshoz. Feladata az is,
hogy akár erõvel is képes legyen megvédeni hazánk függetlenségét, megvédeni a magyarokat a bûnözéssel, terrorizmussal és mindenféle szélsõséggel szemben.
A miniszterelnök hangsúlyozta: ha minõségi államot
akarunk, akkor az emberi minõségbe kell befektetnünk.
Ezért olyan fiatalokat akarunk
képezni az állam mûködtetésére, akik személyes példamutatásukkal, tudásukkal és
teljesítményükkel biztonságosabbá és erõsebbé teszik Magyarországot. Olyan fiatalokat, akik képesek magukat
egy fontosabb célnak alárendelni, akik a társadalom elõtt hitelesen képviselik a hivatásukat, egyenruhájukat. Akik élethivatásuknak tekintik a haza és a köz szolgálatát.
Az ünnepség keretében Kövér László
házelnök átadta a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem alapító nyilatkozatát, Patyi András rektor pedig átvette az egyetemi jelképeket Navracsics Tibor, Hende Csaba és Pintér Sándor miniszterektõl.
kolási matricát, az õ esetükben a várakozási
hozzájárulás díjkedvezménye 50%. A cégek
esetében feltétel, hogy nem lehet gépjármûadó tartozásuk, valamint a kérelmezéskor
kötelezõ bemutatniuk a cégbírósági bejegyzést, az aláírási címpéldányt, az adóigazolást, illetve a forgalmi engedélyt is. Az egyéni vállalkozóknak a vállalkozás székhelye
szerint kell igazolást kérniük.

ÖNKORMÁNYZAT

Hová fordulhatunk a bajban?!
A Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ keretein belül több
alszervezet is munkálkodik a bajbajutott családok, gyermekek megsegítésén. Szükség esetén hozzájuk is fordulhatunk problémáinkkal; és õk
szakemberek segítségével igyekeznek
kiutat találni a nehéz helyzetbõl.

 pszichológus az intézménnyel kapcsolatban álló gyermekek számára nyújt
tanácsadást, valamint a gyermekek szüleit segíti tanácsaival a gyermeknevelésben, problémáik megoldásában,
 munkatársaik magántanulói klubot
mûködtetnek,

Gyermekjóléti Központ
(Kõris u. 35., telefon: 303-9199)
A Gyermekjóléti Központ munkatársai
a gyermekek jólétének, testi-lelki fejlõdésének és családban történõ nevelésének
elõsegítéséért munkálkodnak.
Céljuk, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése, illetve ha már kialakult,
akkor annak megszüntetése. Ennek megvalósulása érdekében a Központ különbözõ szolgáltatásokat és családgondozást
nyújt.
A közös munka során a családgondozó
kollégák tájékoztatást, információt, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújtanak a családok részére a szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, egészségés nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhetõségérõl (címek, telefonszámok, és
nyomtatványok) és igénylésének módjáról. Szakembereik a segítséget kérõ gyermek vagy a róla gondoskodó szülõ számá kollégáik szabadidõs programokat
ra segítõ beszélgetés keretében arra töre- szerveznek (nyári napközi, fõzõklub, kikednek, hogy a hozzájuk fordulók a prob- rándulás, táboroztatás, stb.),
lémáikra megtalálják a megoldást.
 családgondozóik a kerületi iskolákban csoportokat, tanácsadásokat tartanak
A fentieken túl a Központnál az alábbi (pl. kézmûves foglalkozások, kamasz taszolgáltatások vehetõk igénybe:
nácsadás, stb.).
 jogász munkatárs ingyenes jogi taCsaládsegítõ Központ
nácsadást nyújt (elsõsorban válás, gyer(Népszínház u. 22., telefon: 333-0582)
mekelhelyezés, gyermektartási, illetve
A Családsegítõ Központ a kerületben
egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás
élõ egyének és családok részére nyújt seügyekben),
 fejlesztõ pedagógus kolléga fejlesztõ gítséget szociális, családi és lelki probléfoglalkozásokat, felzárkóztatást, a nyári máik megoldásához. Munkájuk keretészünetben pótvizsgára felkészítést végez, ben információt szolgáltatnak, segítséget
nyújtanak hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot adnak, és nem
utolsó sorban együtt gondolkodnak a hozzájuk fordulókkal.
Munkájuk során meghallgatják az egyének, családok panaszát és a megkötött megállapodás szerint segítik a felvetõdött
probléma megoldását. Tájékoztatást adnak szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási
ellátásokról és a hozzáférés módjáról. Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás keretében segítséget adnak a családban megfigyelhetõ mûködési zavarok kezeléséhez, illetve a konfliktusok

rendezéséhez (pszichológiai tanácsadás,
családkonzultáció, mediáció keretében).
Jogi tanácsadást biztosítanak elsõsorban
családjogi, munkajogi, vagyoni problémákban. Adósságkezelési szolgáltatást
nyújtanak közüzemi díjhátralékkal
küzdõk részére. Foglalkoztatási tanácsadást és álláskeresõ klubot, „teadélután”-t mûködtetnek álláskeresõk számára. Intézményük népkonyháján – családgondozók javaslatára - meghatározott
idõre (3 illetve 6 hónapra) szociális étkeztetést (egy tál meleg ételt) kaphatnak
az arra rászorulók.
Intézményükben önálló egységként
mûködik az Intenzív Családmegtartó
Szolgáltatás, ami krízishelyzetben lévõ
gyermekes családoknál a család által önkéntesen vállalt, meghatározott ideig tartó, és meghatározott célokért zajló intenzív (szoros, napi szintû) együttmûködés.

Gyermekek Átmeneti
Otthona
(Szentkirályi u. 15., telefon: 266-0617)
A Gyermekek Átmeneti Otthona átmeneti gondozást, teljes körû ellátást biztosít azoknak a józsefvárosi gyermekeknek,
akik átmenetileg szülõi gondoskodás, illetve megfelelõ szülõi felügyelet nélkül
maradnak, akiknek ellátása, lakhatása a
család életvezetési vagy egészségügyi
nehézségei, vagy családon belüli konfliktusok miatt veszélyeztetett, valamint
akik lakóhelyükrõl önkényesen eltávoznak (ez esetben az ellátás idõtartama maximum 3 nap).
A gyermekek átmeneti gondozása, a
szülõ kérésére, és beleegyezésével történik, a szülõvel kötött írásbeli megállapodás alapján, a problémák, krízishelyzetek
megoldásának idõtartamára - kivéve, ha
a gyermekvédelmi hatóság védelembe
vétel során kötelezi a szülõt az átmeneti
gondozás igénybe vételére.
Az Átmeneti Otthonban 12 gyermeket
(6-18 éves korig) tudnak egyidejûleg fogadni, életkoruknak és állapotuknak
megfelelõ ellátást biztosítanak a számukra, segítik a tanulásukat és szabadidejük
hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti
intézményi kapcsolatai (iskola, védõnõ,
háziorvos), szabadidõs elfoglaltságai
(edzés, iskolai oktatáson kívüli tanulmányok) továbbra is változatlanul fenntarthatók. Elõsegítik, hogy a szülõk rendszeresen tarthassák a kapcsolatot gyermekeikkel, részt vegyenek gyermekeik életében, hogy kötõdésük a legkevésbé sérüljön. Céljuk, hogy a bentlakó gyermekek
minél hamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.
A Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ megújult honlapja elérhetõ a www.jcsgyk.hu oldalon.
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A karácsonyt köszöntötték a Molnár Ferenc iskolában is
ppen az elsõ hó leestével
egyidõben zajlott a Molnár Ferenc
Iskola hagyományos karácsonyi
ünnepsége. Igazi ünnepi hangulatot varázsoltak a szállingózó hópelyhek, minden kisdiák átérezte, ez a nap nemcsak a
tornatermet megtöltõ mûsor, hanem a
karácsonyi szünet közeledte miatt is kü-

É

lönleges. Az igazán színvonalas produkciót az iskola énekkara által elõadott magyar és angol nyelvû ünnepi dalok, és a
diákok betlehemezése tette teljessé.
A karácsonyi eseményen részt vett Kocsis Máté polgármester és Szilágyi Demeter, a választókerület önkormányzati
képviselõje is. A polgármester, aki maga

is ide járt általános iskolába, a hagyományoknak megfelelõen az ünnepély végén
minden elsõ osztályos és idén az intézménybe érkezett diáknak kiosztotta Molnár Ferenc Pál utca fiúk címû könyvét. Ez
az a mû, amely minden „molnáros”
könyvespolcán megtalálható volt eddig
és ezután is.

Félezer fenyõfa
a rászorulóknak
z önkormányzat Baricsné Jankovics Rózsa õstermelõvel
összefogva, 500 darab fenyõfát ajándékozott a kerület leginkább rászoruló lakóinak, családjainak és intézményeinek, hogy
õk is karácsonyfa mellett ünnepelhessék Jézus születésének napját. A fákat az önkormányzat önköltségen szállította, és a fenyõk
közül 230 darabot a Napraforgó, az Õszirózsa, a Víg Otthon, a
Ciklámen, a Mátyás, és a Reménysugárban lakó idõsek kapták,
a fennmaradó 270 darabot pedig Soós György, Zentai Oszkár és
Vörös Tamás kerületi képviselõk december 23-án rászoruló családoknak osztották szét az önkormányzat Vajdahunyad utcai
parkolójában.

A

Karácsonyi ajándék
a Práteres diákoknak
özel tíz éve már, hogy a Práter Általános Iskola többségében
nehéz körülmények között élõ kisdiákjai évente több alkalommal is ajándékot kapnak. A Katolikus Karitasz gyermeknapon, karácsonykor és farsang alkalmával szép játékokkal, finom
édességekkel szerez kellemes meglepetést nekik.
Sõt, szükség esetén, a rászoruló családoknak a beiskolázást
pénzbeli támogatással vagy különféle gyermekruhákkal is segítik. Karácsony révén ez az idén sem történt másként, és a Práter
karácsonyfája alatt most is ott sorakozott a Karitász által összeállított 100 darab ajándékcsomag, melyek mindegyikében a sok finomság mellett egy-egy színes, vidám gyerekpóló is megbújt.

K
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Tenk-képek a Galériában
Tenk László Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítására
gyûltek össze a mûkedvelõk a Józsefvárosi Galériában. A
hónap közepén rendezett kiállítás-megnyitóra zsúfolásig
megtelt a kiállítóterem, rengetegen megcsodálták a természet ihlette festményeket.
z esemény Pozsár Eszter szaxofonmûvész
jazz-muzsikájával kezdõdött, ami rögtön elvarázsolta
az összegyûlteket a rohanó belvárosi forgatagból egy tenki
tájba. A zenei felütést követõen

A

Fábián László, a Józsefvárosi
Kulturális és Sport és Nonprofit Kft ügyvezetõje mondott
nyitóbeszédet, aki hangsúlyozta, a kerületben sokan sokat
tesznek azért, hogy ezt a galériát régi rangjára emeljék. Ezen

törekvés elsõ állomása ez a
mostani kiállítás is. Garami
Gréta mûvészettörténész sajnos betegsége miatt távol maradt, de méltató sorait az Orczy-park munkatársa, Bartha
Anikó tolmácsolta a vendégeknek. A mûvészettörténész szavai szerint, „a tájkép egyfajta
utánzás, a kitárt ablakon keresztül elénk táruló fantáziakép megjelenítése. A tenki tájkép tárgya pedig maga a mûvészet, és egyben a mûvész ön-

A Magyar Kultúra Napja
Szerencsésnek hiheti magát az, aki valamilyen mûveltségi vetélkedõn, vagy
a „Maradj talpon” valamelyik fordulójában kapja a kérdést: „mirõl nevezetes
1823 január 22-e?”
Aki tudja, ne botránkozzon meg a kérdésen, aki nem, az most tudja meg: e
napon fejezte be nevezetes költeményét
Kölcsey Ferenc. A vers a magyar Himnusz veretes szövegeként vált imává,
befejezésének idõpontja emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
z anekdota szerint, Rákosi azzal a kéréssel fordult Kodály Zoltánhoz: ugyan írna
új dallamot a menetelésre alkalmatlan Erkel
muzsika helyett. Kodály – a maga szikár nyelvén így válaszolt: „Ugyan Rákosi! Maga egy
imádságra akar masírozni? Legyen jó magának Erkel muzsikája, mely a legszebb magyar
fohász zenébe foglalása!”
Szebben, kifejezõbben azóta se méltatta senki a Himnusz lényegét, 1989 óta az ország a
Magyar Kultúra Napját ünnepli a Himnusz

A

születésnapján. Kölcsey Ferenc bizonyára el
se tudta képzelni ott, Szatmárcsekén, mikor
távol a városi kultúrától és a barátaitól, kínzó
magányában papírra vetette a lelkét gyötrõ sorokat, nem képzelhette, hogy költeménye imává magasztosul. Arra meg végképpen nem
gondolhatott, hogy a Himnusz verssorai mára
az új magyar útlevelek dombornyomású dísze,
és UV fényben elõragyogó különlegessége
lesz.
A Magyar Kultúra Napja elõtt tisztelegve,
a számvetésnek is helye lehet. Mi az a kulturális örökség, melyet Kölcseyék ránk hagytak,
s jól sáfárkodunk-e vele?
Egy nép kulturális kincse ezer összetevõbõl
nemesedik. Van nyelvi, zenei, történelmi, mûvészeti, viselkedésbeli, hagyományápoló, és
technikai, oktatási, szakképzési és együttélési
kultúrája a többi sokszáz egyéb mellett, és óhatatlan, hogy a kultúra napján számba vegyük,
mi az, ami nekünk, magyaroknak ebbõl a sajátunk, még hozzánk tartozik, s mi az, amit mindenféle külsõ okra hivatkozva elvesztettünk, elherdáltunk vagy eldobtunk. Megfogalmaztuk-e

arcképe is”. A megnyitót
Sántha Péterné alpolgármester
beszéde zárta. Elmondta, hogy
számára mindig öröm kiszakadni a hétköznapok feladatai,
problémái közül, és kikapcsolódni. Számára ez a szükséges
„szellemi oázis” a képzõmûvészet, festészet. Véleménye szerint a festészet a mûvész saját
külön nyelve, amelyen keresztül mindenkihez szól, de legalábbis mindazokhoz, akik
nemcsak szemükkel, de lelkükkel is látnak. A megnyitót követõen a megjelent közel 100
vendég elmerült Tenk László
kiállított tájképeinek csodálatos világában.

végre, hogy az emberiség közös kultúrkincsébõl
mi az, ami kötelezõen közös, és mi az, ami jellegzetesen magyar, amit egyedi kincsként nekünk magyaroknak kötelessége ápolni, õrizni, a
világnak felmutatni?
Korunkban közhelyként szajkózzuk: a kultúra megtartó erõ. Közhely az önfelmentõ panel is:
gazdasági nehézségek idején kevés jut kultúrára, mert a pénz élelemre, ruhára, villanyra kell.
Az emberiség történelme arra tanít, hogy minden kor legértelmesebb beruházásai a kultúra
világában kamatoztak. Ezt a leckét újra és újra
meg kell tanulnunk, hogy a magyar nép jövendõ évszázadaiban ne külföldön virágozzanak fel
az itthon kipattant zseniális szikrák, találmányok és alkotások.
H.I.
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Köztünk élt…

Garas elment, a „mosodás” maradt
díjas színmûvész minden jelentõsebb színház társulatában játszott és élete során kitüntetések sorát mondhatta magáénak. A legrangosabb elismerés,
a Nemzet Színésze cím tulajdonosa 2000-ben lett, 2004-ben
aztán fogadásból ment el a pedig Budapest Díszpolgárává
Színház és Filmmûvészeti fel- választották.
vételijére, s elsõre
felvették. Káprázatos színészi pályafutás lett az övé, kritikusai szerint sohasem játszott, „csak”
lelke, jelleme, egyénisége egy szeletét
élte meg a színpadon. Ez az, amit
megtanítani lehetetlen, születni kell rá.
A Jászai, SZOT és
Prima - Primissima,
valamint Kossuth-

Elhunyt a magyar színházi élet egyik legendás alakja, a
77 éves Garas Dezsõ. Halálával az egyik legmarkánsabb
karakterszínész távozott. A mindenkori „kisember”
leghitelesebb megformálója hosszú betegség után hunyt
el, a Nemzeti Színház saját halottjaként gyászolja.

J

ózsefváros és Terézváros is
gyászol. Garas Dezsõ e két
városrészben töltötte gyerekkorát, itt telítõdött azokkal az
ismeretekkel és benyomásokkal, amelyek nélkül nem lehetett volna az a briliáns jellemformáló, aki lett, aki volt. Egész
Józsefváros a magáénak vallhatta, nem csak a Bérkocsis utcaiak, ahol korábban lakott.
A józsefvárosi kisember mindenkori hírnöke, Garas Dezsõ,
sorsában hordta a század történéseit. Vasesztergályos tanoncként csapódott a színész-fõiskolások pódiumbrigádjához,

Újabb utcanév változik
erületünkben hamarosan újabb utcanév változik, a Bérkocsis utca egyik szakaszát nevezik majd át. Ezen a rövid utcaszakaszon található az Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem, amelyet 1877-ben alapítottak és a világ legöregebb, ma is
mûködõ Rabbiképzõ Intézete. Szinte adta magát az ötlet, hogy
az új elnevezés ehhez az intézményhez kapcsolódjon. A Zsidó
Egyetem egyik legjelentõsebb vezetõje az 1985-ben elhunyt
Scheiber Sándor nyelvész, irodalomtörténész volt, aki a második világháborút követõen a Rabbiképzõ felújításának és újraindításának vezéregyénisége, és 1950-tõl harmincöt éven át
igazgatója is volt. Scheiber Sándor (1913-1985) õsei apai és
anyai ágon is rabbik voltak, õt 1938-ban avatták
rabbivá. Minden bizonynyal õ a legméltóbb személy arra, hogy ez az utcanév is életének emléket
állítson. A polgármester
elõterjesztése nyomán így
a képviselõ-testület javasolja Budapest Fõváros
Közgyûlésének, hogy a
Bérkocsis utca József körút és Gutenberg tér közötti szakaszának elnevezését Scheiber Sándor utcára
módosítsa. Az elõterjesztés szerint, a Bérkocsis utca jelenlegi számozása a
József krt. és a Népszínház utca között változatlan maradna.

„Mindannyian el fogunk változni
a mi Urunk Jézus Krisztus gyõzelme által”
(1Kor 15,51-58)

K
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Filmsorok bukkannak elõ az
emlékezetemben, amikor a neve „bevillan”. A Régi idõk focija, a Ripacsok, és a focizni próbáló zsidó-suhanc menekülõ,
aki úgy rúgta a labdát, hogy kirúgta a saját lábait, tizedszerre
is megnevettetve a nagyérdemût. Kevesen emlékeznek,
hogy kiváló focista
volt, a színészek-újságírók focimeccsein,
zsúfolt nézõtér elõtt,
ugyanazt játszotta,
mint a nagyválogatott Göröcs Titije, ráadásul hasonlított is
rá. Ez az alakítás is
lelke bugyrából táplálkozott, és valamelyik
józsefvárosi
grundról eredeztethetõ.
H.I.

ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD JÓZSEFVÁROSBAN
A KRISZTUSHÍVÕK EGYSÉGÉÉRT
2012. január 15-22.
2012. január

Helyszín

Igét hirdet

15. vasárnap 16 óra Salétrom u. 5.
református templom

Bajzáth Ferenc
római katolikus plébános

16. hétfõ

18 óra Rákóczi út 57.
evangélikus kápolna

Huszta Csaba
baptista lelkipásztor

17. kedd

18 óra Rezsõ tér
római kat. templom

Szabó Bertalan Péter
evangélikus lelkipásztor

18. szerda

18 óra József u. 12.
baptista kápolna

Kovács Dávid Emil
református lelkipásztor

19. csütörtök 18 óra Kõris u. 13.
református templom

Vargha Miklós Péter
rk. esperes-plébános

20. péntek

18 óra Nap u. 40.
baptista templom

Gulácsiné
Fabulya Hilda
evangélikus lelkipásztor

21. szombat

16 óra Karácsony S. u.31-33. Bacskai Bálint
evangélikus kápolna református lelkipásztor

22. vasárnap 16 óra Horváth Mihály tér
római kat. templom

Kiss Emil
baptista lelkipásztor

Jöjjetek és hívjatok másokat is együtt imádkozni,
istent dícsérni!

EGYHÁZ

Hálaadó nap a Budapest Külsõ-Józsefvárosi Református Egyházközségben

z egyházközség 80 éve indult el
önálló útjára. Elsõ istentiszteleti helye a Dugonics utcában, egy iskola
terme volt, majd a Kálvária tér 22-ben kapott az egyházközség lehetõséget arra,
hogy az istentiszteleteket megtartsa, ahol
ma a Jó Pásztor Plébánia található. Ezután
vásároltuk meg a Kõris utca 13. szám alatti
telket, ami régen kovácsmûhelynek épült.
Ebbõl alakították ki a lelkészlakást és az
imatermet. A gyülekezet elsõ megválasztott
lelkipásztora dr. Domján János tiszteletes úr
volt. Ezután következett Vörös Ákos, majd
20 évvel ezelõtt Kovács Hajnalka és Kovács
Emil. Jelenleg gyermekük, Kovács Dávid
Emil szolgál, mint beiktatott lelkipásztor.
A gyülekezet elsõ temploma Dr. Domján
János szolgálata alatt épült fel, amit bombatalálat ért, így újabb templom épült az elsõ
helyén. Ekkor már a torony megépítésére
nem volt lehetõség, ez csak a Kovács család
lelkészi munkássága alatt történhetett meg.
Az egyházközség megalakulásakor József-

A

Útravaló
„Van mi köztünk négy férfiú,
kik fogadalmat vettek magokra.”
Apostolok Cselekedetei,
21. rész, 23. vers
lkezdõdött egy újabb év. Véget ért a
karácsony, az egyhetes nyugodtabb
idõszakot lezárta a szilveszteri ünneplés,
majd jött Újév kezdete, január elsõ napja.
Minden maradt ugyanaz, mint tavaly volt,
csupán mi gondolkodunk kicsit másképp.
A terveinket szövögetjük, összegezzük
gondolatainkat, hogy mit várjunk az újabb
évtõl. Sok mindent mérlegelünk, fogadalmakat teszünk, és utána, ahogy nap-napot
követ, vagy tudunk valamivel elõrébb kerülni számításaink szerint, vagy megfeledkezünk elhatározásainkról, és jövõre újra
próbálkozunk…

E

város külsõ részéhez
tartozott, de a kerület határainak módosulása során, mára a templom Józsefváros közepén található. Jelenleg olyan,
mint a béke szigete.
A sokrétû munkának
köszönhetõ,
hogy aki idejön a
mindennapi életbõl,
megtalálhatja a lelki
felüdülést.
A január 8-i ünnepi istentiszteleten
Millisits Máté presbiter egyházközségünk
megalakulásáról, Murnyák Lászlóné
gondnokasszony az egyházközség gondnokságának húsz évérõl szólt. Kovács Zalán László tubamûvész zeneszóval köszöntötte a megjelenteket.
Megemlékeztünk azokról a hitvalló gyülekezeti tagokról, akik az egyházközségbõl
indultak el gyermekkorukban és nyugdíjas éveikben is
itt találják meg lelkük nyugalmát. Összesen húsz emléklapot adtunk át. Ugyancsak emléklappal fejeztük ki
Isten iránti hálánkat Murnyák Lászlóné gondnokasszonynak, aki a gyülekezetnek húsz éve hûséges
gondnoka és huszonöt éve
presbitere. Megköszöntük a
volt presbitereknek is a munkájukat, különösen Szalay
Jánosné és Juhász Magdolna

testvérünknek, akik presbiterekként hosszú
idõn keresztül építették közösségünket, de
most már a nyugdíjba vonulásuk ideje is elérkezett. Ezentúl Õk, mint tiszteletbeli presbiterek szolgálnak. Murnyák Lászlóné testvérünket, gyülekezetünk örökös tiszteletbeli gondnokának választottuk. Külön ajándékot adtunk át ebbõl az alkalomból, kérve,
hogy ameddig Isten erõt ad, a gyülekezet
hasznos építõköve tudjon lenni.
A presbiterek az igehirdetés után eskütételre mentek ki az úrasztalhoz, majd ezután
a jelképes stafétabotot Murnyák Lászlóné
gondnokasszony átadta Károly Imrének,
aki jelenleg a gyülekezetünk megválasztott,
beiktatott gondnoka.
A rendezvényen részt vett: Kocsis Máté
polgármester, Kaiser József önkormányzati
képviselõ, Hajdú László volt polgármester
(XV. kerület), Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor és sokan mások. Az eseményt szeretetvendégséggel zártuk.
Kovács Dávid Emil
református lelkipásztor

A Bibliában is fontos szerepet kap az
éveknek múlása és a fogadalmak megtartása. Az eltelt idõ számszerûsítése mindig
jelzés értékû, a számok az adatszerûségen
felül, további értékekkel bírnak. A fogadalmak az egyházi gyakorlatban, amióta és
ameddig ember él a Földön, õsidõktõl
kezdve napjainkig kiemelt fontosságúak.
Az életvitelnek és az egyházhoz tartozásnak az alapjai ígéretekhez fûzõdnek, amelyek, ha valóban komolyan mondjuk, életet formáló és igazgató súllyal bíró kijelentések. Többek között a keresztelés, konfirmáció, úrvacsora, bérmálás, áldozás … hosszan lehetne folytatni a sort, mind
olyan alkalom, amikor az ember hangosan,
vagy magában fogadalmat tesz. Újat, ami
attól kezdve szent, vagy megerõsíti a régit,
hogy véletlenül se feledkezzen el róla.
Azok az igazi fogadalmak, amelyeket
úgy tudunk megtenni, hogy késõbb sem
felejtjük el, mi volt a célunk. A Biblia erre

tanít minket. Isten összes ígérete a vallásos
és a hétköznapi életben is szilárd támaszunk. A naponkénti Bibliaolvasás erõt
nyújt számunkra, számos olyan igehely
van – mint a címnél kiemelt –, amely emberi fogadkozásról szól, és Isten áldása kíséri.
Ha a személyes kívánságaink nem csak
a vak világba kiabált általános, sokszor elvárt szlogenek, hanem komoly elhatározások, akkor Isten segítségét kérve, ezeket
lesz erõnk megvalósítani. Ne felejtsük el,
hogy nem csak az újévi sláger szlogeneket
lehet megfogalmaznunk, hanem a keresztyén életünk megerõsítését elhatározó gondolatainkat is. Ehhez erõt a Biblia olvasása
és az elsõ karácsonykor közénk jött Jézus
Krisztus ad.
A következõ évre mindenkinek ezt kívánom: BÚÉK.
Bízd – Újra – Életed – Krisztusra
Kovács Zalán László
Tubamûvész, református presbiter
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ÚJSÁG

2012.

ÉVI TERVEZETT MEGJELENÉSEI

Január
H 26

2 Ábel

9 Marcell

16 Gusztáv

K 27

3 Genovéva,
Benjámin
4 Titusz,
Leona
5 Simon,
Edvard
6 Boldizsár

10 Melánia

17 Antal,
Antónia
18 Piroska

Sz 28
Cs 29
P 30
Sz 31
V

1 Újév,
Fruzsina

11 Ágota
12 Ernõ,
Tatjána
13 Veronika,
Vera
14 Bódog

7 Attila,
Ramóna
8 Gyöngyvér, 15 Lóránt,
Keve
Loránd

Április
23 Rajmund,
Emerencia
24 Timót
25 Pál

19 Sára,
26 Vanda,
Márió
Paula
20 Fábián,
27 Angelika,
Sebestyén
Angyalka
21 Ágnes
28 Károly,
Karola
22 Vince,
29 Adél
Artúr

H

2 Áron

K

9 Húsvét
Erhard,
10 Zsolt

Cs 5 Vince

11 Leó,
Szaniszló
12 Gyula

3 Buda,
Richárd
Sz 4 Izidor

P

Sz 1 Ignác,
Virgínia
Cs 2 Karolina,
Aida
P 3 Balázs

13 Ella,
Linda
14 Bálint,
Velantin
15 Kolos,
Georgina
16 Julianna,
Lilla
17 Donát

20 Aladár,
Álmos
21 Eleonóra,
Norina
22 Gerzson,
Zétény
23 Alfréd,
Mirtill
24 Szökõnap

Sz 4 Ráhel,
Csenge
V 5 Ágota,
Ingrid

11 Bertold,
Marietta
12 Lívia,
Lídia

18 Bernadett

25 Mátyás,
Jázmin
26 Géza,
Alexander

14 Tibor

20 Tivadar,
Odett
21 Konrád

V

15 Anasztázia,
Tas

22 Csilla,
Noémi

8 Húsvét
Dénes

19 Zsuzsanna

H 30 Katalin,
7
Kitti, Kata
K 1 A munka ü. 8
Fülöp
Sz 2 Zsigmond, 9
Zoé
Cs 3 Tímea,
10
Irma
P 4 Mónika,
11
Flórián
Sz 5 Györgyi
12
V

6 Ivett,
Frida

H

4 Bulcsu

K

5 Fatime,
Ferdinánd
6 Norbert,
Cintia
7 Róbert,
Roberta
8 Medárd,
Zaránd
9 Félix,
Annabella
10 Margit,
Gréta

Gizella,
14 Bonifác
Bendegúz
Mihály
15 Zsófia,
Szonja
Gergely
16 Mózes,
Botond
Ármin,
17 Paszkál

K 28 Ákos,
Bátor
Sz 29 Elemér
Cs 1 Albin,
Albina
P 2 Lujza
Sz 3 Kornélia,
Nelli
V 4 Kázmér,
Zorán

12

12 Gergely

13 Krisztián,
Ajtony
14 Matild,
Tilda
15 Nemzeti
ünnep
9 Franciska, 16 Henrietta,
Fanni
Vidor
10 Ildikó,
17 Gertrúd,
Melissza
Patrik
11 Szilárd,
18 Sándor,
Borsika
Ede

25 Márk
26 Ervin

21 Konstantin 28 Pünkösd
Emil, Csanád

22 Júlia,
Rita
23 Dezsõ

29 Magdolna

24 Eszter

Pálma, Míra

18 Erik,
25 Orbán
Alexandra
Pongrácz, 19 Ivó,
26 Fülöp,
Gyöngy
Milán
Evelin
13 Szervác, 20 Bernát,
27 Pünkösd
Imola
Felicia
Hella
Ferenc

Március
5 Adorján,
Adrián
6 Leonóra,
Inez
7 Tamás,
Tomaj
8 Zoltán

27 Zita,
Mariann
28 Valéria,
Nimród
29 Péter

13 Ida

24 György

Május

6 Dorottya,
Dóra
7 Tódor,
Rómeó
8 Aranka,
Jutocsa
9 Abigél,
Alex
10 Elvira

H 27 Edina

23 Béla

6 Vilmos,
Bíborka
Sz 7 Herman

Február
H 30 Martina,
Gerda
K 31 Marcella

16 Csongor,
Joakim
17 Rudolf,
Kiara
18 Andrea,
Ilma
19 Emma

30 Janka,
Zsanett
31 Andéla,
Petronella
1 Tünde,
Kund
2 Kármen,
Anita
3 Klotild,
Kevin

Június
19 József,
Bánk
20 Klaudia,
Alexa
21 Benedek,
Napsugár
22 Beáta,
Izolda, Lea
23 Emõke

26 Emánuel,
Larissza
27 Hajnalka,
Alpár
28 Gedeon,
Johanna
29 Auguszta
30 Zalán

24 Gábor,
31 Árpád,
Karina
Benõ
25 Irén, Írisz, 1 Hugó
Irina

Sz
Cs
P
Sz
V

11 Barnabás,
Barna
12 Villõ

18 Arnold,
Levente
19 Gyárfás

13 Antal

20 Rafael,
Dina, Polett
21 Alajos,
Leila
22 Paulina

14 Vazul,
Herta
15 Jolán,
Vid
16 Jusztin,
Arany
17 Laura,
Alida

23 Zoltán,
Édua
24 Iván

25 Vilmos,
Maxim
26 János,
Pál
27 László
28 Levente,
Irén
29 Péter,
Pál
30 Pál
Evelin
1 Tihamér,
Annamária

JÓZSEFVÁROSI NAPTÁR – 2012

Július
H

2 Otto,
Ottokár
K 3 Kornél,
Soma
Sz 4 Ulrik,
Babett
Cs 5 Emese,
Sarolta
P 6 Csaba

9 Lukrécia,
Marina
10 Amália,
Alma
11 Nóra,
Lili
12 Izabella,
Dalma
13 Jenõ

16 Valter
17 Endre,
Elek
18 Frigyes,
Kamill
19 Emilia,
Esztella
20 Illés

Sz 7 Apollónia,
Apolka
V 8 Ellák,
Edgár

14 Örs,
Stella
15 Henrik,
Roland

21 Dániel,
Daniella
22 Magdolna,
Magda

Október
23 Lenke,
Borisz
24 Kinga,
Kincsõ
25 Kristóf,
Jakab
26 Anna,
Anikó
27 Olga,
Liliána
28 Szabolcs,
Alina
29 Márta,
Flóra

H

1 Malvin

8 Koppány

K

2 Petra

9 Dénes

Sz 3 Helga

10 Gedeon

Cs 4 Ferenc,
Edvin, Zóra
P 5 Aurél,
Galina
Sz 6 Brúnó,
Renáta
V 7 Amália

11 Brigitta,
Gitta
12 Miksa

6 Berta,
13
Bettina
7 Ibolya,
14
Afrodité
8 László,
15
Eszmeralda
9 Emõd
16

27 Gáspár

H 29 Nárcisz

28 Ágoston

K 30 Alfonz,
Zenóbia
Sz 31 Farkas

29 Beatrix,
Erna
30 Rózsa
31 Erika, Bella,
Hanga
1 Egyed,
Egon
2 Rebeka,
Dorina

Cs 1
P

2

Sz 3
V

4

5 Imre,
Tétény
6 Lénárd

7 Rezsõ,
Csenger
Mindensz. 8 Zsombor
Marianna
Achillesz
9 Tivadar,
Szibilla
Gyõzõ,
10 Réka,
Hubert
Ariel
Károly
11 Márton,
Martin

Szeptember
H

3 Hilda

K

4 Rozália,
Róza
Sz 5 Viktor,
Lõrinc
Cs 6 Zakariás
P

7 Regina

Sz 8 Mária,
Adrienn
V 9 Ádám

10 Nikolett,
Hunor
11 Teodóra,
Igor
12 Mária
13 Kornél
14 Szeréna,
Roxána
15 Enikõ,
Melitta
16 Edit,
Ditta

17 Zsófia,
Hildegárd
18 Diána
19 Vilhelmina,
Dorián
20 Friderika

20 Vendel
21 Orsolya,
Orsika

22 Elõd,
Korinna
23 Nemzeti ü.
Gyöngyi
24 Salamon
25 Blanka,
Bianka
26 Dömötör,
Amanda
27 Szabina,
Szabrina
28 Simon,
Szimonetta

November

20 Államal.ü.,
István
Marcell,
21 Sámuel,
Maximilián
Hajnal
Sz 1 Boglárka,
Mária
22 Menyhért,
Boglár
Mirjam
Cs 2 Lehel,
Ábrahám, 23 Bence,
Özséb
Rókus
Szidónia
P 3 Hermina, 10 Lõrinc
17 Jácint,
24 Bertalan,
Kíra
Arika
Jonatán
Sz 4 Domonkos 11 Zsuzsanna, 18 Ilonka,
25 Lajos,
Tiborc
Ilka
Patricia
V 5 Krisztina, 12 Klára,
19 Huba
26 Izsó,
Kriszta
Letícia
Tália
Ipoly

19 Nándor

13 Kálmán,
Ede
14 Helén,
Heléna

Augusztus
H 30 Judit,
Xénia
K 31 Oszkár

15 Teréz,
Terézia
16 Gál,
Aurélia
17 Hedvig,
Hédi
18 Lukács

12 Jónás,
Renátó
13 Szilvia

19 Erzsébet,
Zsóka
20 Jolán

26 Virág

14 Aliz

21 Olivér

28 Stefánia

15 Albert,
Lipót
16 Ödön,
Edmond
17 Hortenzia,
Gergõ
18 Jenõ

22 Cecília

27 Virgil

29 Taksony,
Brenda
23 Kelemen, 30 András,
Klementina
Andor
24 Emma
1 Elza
25 Katalin,
Katinka

2 Melinda,
Vivien

24 Ádám,
Éva
25 Karácsony
Eugénia
26 Karácsony
István
27 János

31 Szilveszter,
Darinka
1

December
24 Gellért,
Mercédesz
25 Eufrozina,
Kende
26 Jusztina

3 Ferenc,
Olívia
K 4 Borbála,
Barbara
Sz 5 Vilma

27 Adalbert

Cs 6 Miklós,
Döníz
P 7 Ambrus

21 Máté,
Mirella
22 Móric

28 Vencel

23 Tekla,
Lina

30 Jeromos,
Médea

29 Mihály

H

Sz 8 Mária,
Marion
V 9 Natália,
Natasa

10 Judit,
Loretta
11 Árpád
12 Gabriella

17 Lázár,
Olimpia
18 Auguszta

19 Viola,
Violetta
13 Luca, Lúcia 20 Teofil
Otília
14 Szilárda
21 Tamás
15 Valér
16 Etelka,
Aletta

28 Kamilla,
Apor
22 Anikó, Zénó 29 Tamás,
Tifani
Tamara
23 Viktória,
30 Dávid,
Niké
Zoárd

2
3
4
5
6
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KULTÚRA
Önéletírói pályázat
idõseknek, nyugdíjasoknak
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen
pályázatot hirdet, Életút 2011 címmel.
60 év feletti személyek pályázatait, önéletírásokat
és visszaemlékezéseket várnak. Pályázni a személyes múlt, az életút egy-egy eseményének, vagy valamely emlékezetes mozzanatának, esetleg történelmi pillanatának megírásával lehet. A pályázat
úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülõ unokája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben a pályázóval készített interjú is elfogadott, melyet a nagyszülõ nyújthat be.
Pályázónként egy pályázat nyújtható be, 2012.
február 15-ig, postai úton a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére a 1134 Budapest, Tüzér
utca 33-35. címre, vagy elektronikusan az
eletut@ncsszi.hu e-mail címre. A pályázat benyújtásához kitöltendõ adatlap, valamint a részletes felhívás nyugdij.kormany.hu honlapról tölthetõ
le. A pályamû kizárólag a Pályázó (szerzõ) saját alkotása, szellemi terméke lehet.
A beérkezett mûveket szakmai Bíráló Bizottság
bírálja el, az eredményhirdetés 2012. március 31-én
lesz. A legjobb pályázatot beküldõk között számos
értékes ajándékot is kisorsolnak.
A legjobb három mû díjazása:
1. helyezett: bruttó 400 000 Ft
2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft

Ararat-díj a Bárka Színházban
tadták az év legjobb alakításáért járó közönségdíjakat a Bárka Színházban. Az Ararat-díj várományosaira az interneten szavazhattak a
nézõk.
A legjobb férfi alakításért járó elismerést idén Kálid Artúr kapta, Michael
West Szabadesés címû színdarabjában nyújtott alakításáért. A második helyet Ilyés Róbert, a harmadik helyet pedig Kardos Róbert szerezte meg.
Kálid Artúrhoz hasonlóan, õk is a Szabadesésben nyújtott színészi játékukkal érdemelték ki a közönségdíjat.
A közönség, a színésznõk közül Varga Anikót tartotta idén a legjobbnak,
aki a Szabadesésért kapta meg a 2011-es Ararat-díjat. Második helyen a
Párkák címû meseopera szereplõje, Spolarics Andrea
végzett. A harmadik helyért
járó díjat Szorcsik Kriszta
kapta Mildred megformálásáért, a Fahrenheit 451 címû
színmûben.
Az Ararat-díjak mellett
december 30-án adták át a
színházban a Mesteremberdíjakat is. A díjjal a Bárka
Színház mûvészei jutalmazzák minden évben a társulat
,,nem színész” tagjait. A
Mesterember-díjat Seress
Zoltán igazgatótól Kiss Mónika mûvészeti titkár (1. helyezett), Várda Zoltán gondnok (2. helyezett), valamint
Belényesi Zoltán hangtár vezetõ és Petrik Zsolt ügyelõ
(3. helyezett, holtverseny)
vehették át.

Á

éneke, Dvorzak szimfonikus zenekarra
írt mûvét Déri András szövegével a szereplõk kara énekelte, s a refrén visszatérõ szövege, a „Jöjj szent béke!” sokáig
Az esemény még az elõzõ év adventi idõszakában zajlott, de akik akkor, de- visszhangzott a hallgatóság lelkében. A
cember 18-án délután ellátogattak a Párbeszéd Házába szép élménnyel let- Kodály Zoltán Férfikar egy pompás
tek gazdagabbak. A hangverseny formabontó jellege tán hagyományterem- Händel motettával bizonyította, hogy
tésre is alkalmas.
nem csak a magyar zenei világ ismerõje.
Halasi László, saját költeményeivel feskerületi hajléktalanok javára rende- mûvének értelmezése, Kozári János Cae- tette le a hajléktalanok mindennapi élezett hangversenyen a Józsefvárosi sar Franck dala, Portisch Lajos Bach-tol- tét. Zöld Ildikó, a Zenebarát Kör egyik
Zenebarát Kör klasszikus zenemûvekkel mácsolása, Zábó Gyula, Újvári Gergõ alapítója és énekese, a megszokott kerelepte meg törzsközönségét és
tet jelentette a zenemûvek köré.
a délutáni idõpontban érkezõ
A mûvészeti vezetõ, a Kodály
érdeklõdõket. A Párbeszéd
Zoltán Férfikar Magyar ÖrökHázának kupolás imaterme
ség-díjas karnagya, Pálinkás Péillõ és remek akusztikát teter a hajléktalanokért folyó köremtett, s az elõadók, ezúttal
zös kerületi összefogást erõsítetPapp Gyula zongoramûvész
te, és mellette, maradandó zenei
szintetizátor-kíséretével, vaélményt adott.
lódi adventi hangulatot teA Józsefvárosi Zenebarát Kör
remtettek a félszáz hallgató
január 22-ére a Magyar Kultúra
számára.
Napjára új koncerttel készül,
A klasszikus hangverseny
mely nagyszabású zenei válogaemelkedett pillanatait jelentással köszönti a közös nagy üntette Pálinkás László éneke,
nepet.
Kecskés Sándor Marchesi
H.I.

Jótékonysági hangverseny a Horánszky utcában
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KÉK HÍREK
Sikertelen gépkocsi feltörés

Keressük a tulajdonost

J

J

anuár 9-én 17 óra körül a Szentkirályi utca 11. szám elõtt lévõ forgalmi jelzõtáblához láncolt Schwinn-Csepel típusú nõi kerékpárt két férfi, erõvágó
segítségével eltulajdonította. Az elfogásukban segítséget nyújtott egy állampolgár, aki felfigyelt a két férfi gyanús viselkedésére és értesítette a BRFK
VIII. kerületi Rendõrkapitányságot. A megadott pontos személyleírásnak
köszönhetõen, a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság járõrei nem messze
a megadott haladási útvonalon felismerték, majd elõállították az elkövetõket. A két delikvens egymástól teljesen eltérõ tanúvallomást tett, de egyikük
elismerte a bûncselekmény elkövetését. A nõi kerékpár lefoglalásra került, melyet a BRFK
VIII. kerületi Rendõrkapitányságra szállítottak.
Ezúton kérjük a kerékpár tulajdonosát, hogy ha az alább felsorolt adatok alapján felismeri
kerékpárját, kérjük, jelentkezzen a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság 477-3700 telefonszámán, illetõleg személyesen
az ügyeletes tisztnél vagy a Készenléti Alosztályon .
A Schwinn-Csepel típusú nõi kerékpár, 16291030D sorozatszámú, bézsmetál színû, elöl egy fehér színû kosár illetve egy rózsaszín alapon kék tappancsos csengõ található. Continentál UltraSport gumikkal felszerelt, melyek erõsen kopottak.
Komcsákné Sz. Magdolna
BRFK, VIII. ker. Rendõrkapitányság
sajtóreferens

Pályázati felhívás
A Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross
u. 63-67.) nyilvános, kétfordulós pályázatot ír ki a Budapest VIII., Lujza u. 32.
szám alatti (hrsz. 35429), 978 m2 alapterületû ingatlan értékesítésére, az ingatlan beépítésének kötelezettségével, minimum 73.100.000,- Ft vételáron.
Az ajánlati biztosíték összege 7.310.000,- Ft, mely összeg a nyertes pályázó részére a vételárba foglalóként beszámításra kerül; befizetésének határideje és a
pályázatok leadásának határideje: 2012. február 16. 10.00 óra. A pályázatok
bontásának ideje: 2012. február 16. 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 állapítja
meg legkésõbb 2012. március 14-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 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30; péntek 8.0011.30.
Kisfalu Kft.

PÁLYÁZAT

anuár 5-én hajnali két óra körül egy állampolgár kiszemelte a Tolnai Lajos utcában álló kis
tehergépkocsit, majd munkához látott. Valószínû, hogy szerszámait otthon felejthette, hiszen
puszta ököllel próbálta a tehergépjármû bal elsõ
ablakát betörni, majd miután eme kezdeményezése nem járt sikerrel, leguggolt és az ajtó
felfeszítésével
kísérletezett tovább. Ám próbálkozásai és
erõfeszítése kudarcba fulladt,
így tovább állt.
Tekintettel arra, hogy a nevezett állampolgár akcióját a térfigyelõben szolgálatot teljesítõ BRFK
VIII. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai
észlelték, elõállítására járõröket küldetek ki a
helyszínre, akik az elkövetõt a helyszín közelében el is fogták. Az elõállított személy ellen a
BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság többszöri lopás vétsége és bûntette miatt már folytatott
eljárást, így õrizetbe vétele mellett kezdeményezte elõzetes letartóztatását is.
Komcsákné Sz. Magdolna
BRFK, VIII. ker. Rendõrkapitányság
sajtóreferens

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakás-és helyiség vételárhátralék törlesztésére, valamint a helyiségbérbeadási
díjak befizetésére elkülönített bankszámlaszámok 2012. januárjától megváltoztak. A korábbi bankszámlaszámokra érkezõ befizetések az elmúlt
idõszakban még jóváírásra kerültek, de
a számlák a jövõben megszüntetésre
kerülnek, ezért kérjük, hogy befizetéseiket, átutalásaikat a következõk szerint
módosítsák:
– a lakás- és helyiség vételárhátralék
törlesztésére elkülönített 1410030992110649-02000004. számú bankszámla helyett a 14100309-9211054914000008. számú bankszámla javára,
– a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjával és a kapcsolódó különszolgáltatási díjakkal összefüggõ befizetéseket,
átutalásokat pedig a 1410030992110649-03000007. számú bankszámla helyett a 14100309-9211054915000001. számú bankszámla javára.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Kisfalu Kft.
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1089 Budapest, Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Nyitva tartás: minden nap
6.00 – 22.00 óra között

Sportolási lehetõségek
 Erdei futópálya
Az Erdei Futópálya újra nyitott, kibõvítve, új
nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ látogatóinkat.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias hangulatban
minden nap a Herkules Klubban. Szolárium
– infra szauna – büfé.
Weblap: www.herkulesklub.hu
 Mûfüves labdarúgó-pálya
bérelhetõ 9.000 Ft/óra, villanyvilágítással.
 Mûanyag játékterû teniszpálya:
Téli kedvezmény: 600 Ft/óra.
 A KRESZ Park használata ingyenes!
 Orczy Kalandpark
Érdeklõdni, foglalni a következõ címeken lehet: Telefon: 20/236-1214

 Anonim Alkoholisták Közössége
Weblap: www.orczykalandpark.hu
Email: info@ligetse.hu; info@orczykaland- Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 – 12.00 óra között. Helypark.hu
szín: Orczy- park – Fõépület – Földszinti
Tanfolyamok:
Terem
 Tehetséggondozó tanoda
 Önismereti és személyiségépítõ csoport
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatí- Érettebb személyiség, jobb önismeret, több
vak és képességeiket szeretnék fejleszteni: önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás A csoport a test és lélek együttmozgásával
és kézmûves foglalkozások.
dolgozik. Idõpont: kéthetente pénteken
 Fotó tanfolyam
17.30 – 21.30 óra között. 18 éven felüliek
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig az Or- kérhetik felvételüket a csoportba.
czy-park Fõépületében. Január 24-én, 25- A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeuén, és 31-én. További információ és jelent- ta vezeti.
kezés: Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390- Email:nagy.marton2@chello.hu
1560, Email:cs.csaba@interware.hu
Telefon: (1) 314 5944
Weblap: www.digitalisfototanfolyam.hu
 Ruhagyûjtõ konténer az Orczy-parkban! Terembérlési lehetõség:
Az Orczy-park fõépületében található 65 és
Ez a megoldás sok
80 négyzetméteres terem bérelhetõ.
embernek biztosít leTovábbi információ a 333-9501-es telefonhetõséget, hogy a feszámon.
leslegessé vált ruhanemûitõl megszabaElérhetõségek
duljon, s így az arra
Érdeklõdni lehet a programokkal és tanforászorulóknak eljuttatlyamokkal kapcsolatban a rendezvényszerhatja a Vöröskereszvezõnél, terem és sportpályabérléssel kapten keresztül. A kontécsolatban a parkigazgató-helyettesnél
ner a Fõépület elõtt megtalálható!
 Zumbarlang
9.00 – 16.00 óra között a 333-9501- es teleSzerdán és péntekenként 19.00 órától a Fõ- fonszámon.
épület földszinti termében.
Weblap: www.orczypark.hu
További információ és jelentkezés a 06-30241-2395-ös telefonszámon, illetve a
www.belsobarlang.hu weboldalon.

Elõadó: Martsa Piroska képzõmûvész, restaurátor, animátor. Vetített képes elõadás
 Február 1-én 17 órakor Kisgrafika Barátok Köre Grafikák az északi és déli sark
meghódításáról.
JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA 2011.
 Február 2-án ( csütörtökön ) 18 órakor
VIII. ker. József krt. 70.
Vízi Tihamér festõmûvész kiállításának
Telefon: 313-9883
megnyitója. A kiállítást megnyitja: No Január 19-én 15 óra Zenés barangolás votny Tihamér mûvészeti író. A kiállítás
elõadássorozat I.
megtekinthetõ február 23-ig, hétköznap
„A legszebb magyar városok, történelmi 10-18 óra között.
emlékek-Pécs” vetített képes elõadás. Elõadó: Kiss Imre Károly tanár, idegenvezetõ Civil szervezetek:
 Január 19-én 18 órakor Mészáros Géza  Társasházak Lakóközösségeinek Érdekfestõmûvész és Sulyok Gabriella Mun- védelmi Szervezetének tanácsadásai
kácsy-díjas grafikusmûvész kiállítása, (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekTenk László munkájáról szóló filmjeik vetí- ben minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tatése, utána mûhelybeszélgetés a mûvé- nácsadók: Mozsárné elnök asszony és Galler
szekkel.
Gábor fõtitkár. Társasházakkal kapcsolatos
 Január 22-én 18 órakor Hangverseny jogi tanácsadás január 24-én 16 órától. Vemagyar szerzõk mûveibõl
zetõ tanácsadó: dr. Molnár Erika ügyvéd.
Elõadók: a Kodály Zoltán Férfikar és a Jó-  MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja minden
zsefvárosi Zenebarát Kör tagjai. Vezényel a csütörtökön 14-16 óráig
mûvészeti vezetõ: Pálinkás Péter. Helyszín:  A Józsefvárosi Galériában található
termek bérelhetõek:
Párbeszéd Háza (Horánszky u. 20.)
 Január 26-án 15 órakor Eltûnõ mester- – Kiállító nagyterem: 80 m2
ségek Józsefvárosban-helytörténeti elõ- – Emeleti nagyterem: 90 m2
adássorozat I.
– Emeleti kisterem: 30 m2
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Bõvebb információ és felvilágosítás a következõ telefonszámon: 06-1-313-9883

Tanfolyamok:
 Hatha Jóga – 75% gyakorlat, 25% elmélet. A hindu csakrarendszer, fiziológiai,
pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései. Több évre rendezett, nyomtatott tananyag, CD-k. Minden hétfõn 19 órától,
csatlakozni folyamatosan lehet.
Most induló kezdõ csoportok: minden kedden 18 órától (Nyitóelõadás: jan. 31) és
minden csütörtökön délelõtt 10 órától
(Nyitóelõadás: jan. 26).
Csatlakozási lehetõség már mûködõ kezdõ
csoporthoz: minden hétfõn 19 órától.
Elsõ alkalom ingyenes!
www.jogatan.com
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás
1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70948-4604-es telefonszámon. www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos kortól 14 éves korig,
4-8 fõs csoportokban , hétfõnként 9 órától,
csütörtökönként 16 órától.
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A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA
MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT
2012. január 19-én, csütörtökön 18 órára

SULYOK GABRIELLA
Munkácsy-díjas grafikusmûvész és

MÉSZÁROS GÉZA
festõmûvész kiállítására, és az általuk készített

Tenk Lászlóról szóló filmek bemutatójára
A vetítést követõen alkalom nyílik a mûvészekkel való beszélgetésre.

Vatikán Állam bemutatkozása
Még az óév decemberében nyílt meg az a kiállítás a Zászlómúzeumban, melynek révén a látogató bepillantást
nyerhet Vatikán Állam olyan „titkaiba”, amelyek régen
nem titkok, de összegyûjtött, rendszerezett áttekinthetõ
lajstromozásban még nem adtak képet a 0.44 négyzetkilométer területû miniállam létérõl és mindennapjairól.
oppál Dezsõ és Balogh László közös gyûjteményének tizenöt tablója sorjázza az egymásután következõ pápák
névsorát és személyi adatait, az 1200 óta „élõ” szokást, hogy a
pápák saját címerekkel is rendelkeztek. Kilenc tabló mutatja be
a Vatikáni Múzeum világhíres mûkincs-gyûjteményét. A tablók, – fotókkal, rajzokkal, korabeli és mai leírásokkal – magyarázzák a mûkincsek történetét, és a történelmi adatokat is,
melyek között külön megjegyzésre érdemes, hogy 1929-ig Pápai Állam mûködött 44 ezer négyzetméteres területtel, azóta
viszont Vatikán Államként gyarapítja a miniállamok sorát. Jó
tudni, hogy Vatikán Állam nem tagja az ENSZ-nek, de megfigyelõi státusza van a közgyûlésben. Alapító okirata és a gyakorlat szerint is, távol tartja magát a politikától, és a nemzetek
fölötti teljes semlegességet hirdeti. Érdekesség, hogy a miniállamnak saját bankja, bélyegkiadói joga, rendõrsége, nemzetõr-

H

sége és temérdek földtulajdona van, melyek „élnek”, mûködnek, termelnek, és részei Olaszország gazdasági életének. Sokat elárul a Zászlómúzeum különleges eseményérõl az a körülmény, hogy a kiállítást, Vatikán Állam nagykövete, a Szentszék
Nunciusa, valamint a kerület alpolgármestere Sántha Péterné
nyitotta meg.
A kiállítás február közepéig, kedden és pénteken 12 és 17 óra
között tekinthetõ meg a József körút 68 szám alatt.
H.I.

Koszorúzás
Molnár Ferenc emlékére
Szigony utca 16/b társasház összetartó lakóközössége Molnár Ferenc születésének 134. évfordulója és a ház 100. születésnapja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést
tartott az épület falán levõ emléktáblánál. Az eseményre sokan
összegyûltek, ott volt néhány jelenlegi lakó, a legidõsebb, és a legrégebben a házban élõ, illetve eljöttek egykori lakók is, akik mind
együtt tisztelegtek az író, és saját lakóhelyük elõtt. Az önkormányzat nevében Vörös Tamás képviselõ koszorúzott, de a társasház lakóközössége is elhelyezte koszorúját, akik Molnár Ferenc mellett külön emlékeztek az egykor a házban lakó és dolgozó, csupaszív bádogosmesterre, Lind Dezsõre is.

A
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PROGRAMAJÁNLÓ
Kamasz Klub Lányoknak
Új foglalkozást indítunk a Kesztyûgyár Közösségi Házban. Minden
csütörtökön 15.30 – 17.00 között várjuk a 12-18 év közötti fiatal lányokat.
A Kesztyûgyár Közösségi Ház látogatói fõként nehéz helyzetû gyerekek.
Programunk olyan fiatal lányok számára
nyújt segítséget, akik a kamaszkor problémáival, élethelyzeteivel nehezen birkóznak meg. A csak lányoknak szóló
foglalkozás meghitt légkörének köszönhetõen nyíltabban kezelhetõk a kor sajátosságai.
A programban alkalmanként tematikus beszélgetések, önismereti blokkok,
és szituációs gyakorlatok színesítik a
foglalkozásokat.
A lehetséges témakörök között szerepelnek a család, szerelem, párválasztás,
divat, nõi szerepek, anyaság, válás a családban.
Elérhetõségek:

1084 Budapest, Mátyás tér 15.
www.kesztyugyar.hu

VASAS – EZREDVÉG
ZENÉS IRODALMI ESTEK
XX. évad második elõadása
2012. január 27-én (pénteken)
17 órai kezdettel

Giacomo Puccini:

TOSCA

Az opera keresztmetszete
Közremûködik:
Ardó Mária a Magyar Állami
Operaház magánénekese
Csák József a Magyar Állami
Operaház magánénekese
Sárkány Kázmér a Magyar Állami
Operaház magánénekese

MEGHÍVÓ
A Józsefvárosi
Német Önkormányzat
2012 január 27-ére (péntekre 16.00)
hirdeti meg a „SZÉP Volt…” /
„Schön war es…” emlékezõ rendezvény
sorozatának 3. klubrendezvényét.
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Kedvezményes
nyelvtanfolyamok
a Kesztyûgyárban!
A GlobaLingua program keretében  Választható szintek: álkezdõ
újabb nyelvi kurzusokat hirdetünk ja- A tanfolyami díj 95.000 Ft/fõ/kurzus.
Kedvezményes beiratkozási lehetõség
nuár, február és március hónapokban:
2012.01.20-ig, ez esetben a tavalyi díjon,
20 órás nyelvi képzések:
tehát 45.000 Ft-os regisztrációs díj befi órák heti egy alkalommal (2x45 perc) zetésével lehet beiratkozni bármely 20
17.30-19.00 és 19.15-20.45 idõpontokban. órás képzésünkre!
 a tanfolyami órák helyszíne minden
Magyar, mint idegen
esetben a Kesztyûgyár Közösségi Ház.
 Választható nyelvek: angol, arab, nyelv külföldieknek:
francia, német, olasz, spanyol, török
 tanfolyamok esti és délelõtti idõpont Választható szintek: kezdõ, álkezdõ, okban, heti 2x2; 2x3 vagy 3x3 idõbeosztással
haladó
A tanfolyami díj 11.000 Ft/fõ/kurzus.
 a tanfolyami órák helyszíne minden
Kedvezményes beiratkozási lehetõség esetben a Kesztyûgyár Közösségi Ház.
2012.1.20-ig, ez esetben a tavalyi díjon,  Választható szintek: kezdõ, álkezdõ,
tehát 9500 Ft-os regisztrációs díj befize- haladó
tésével lehet beiratkozni bármely 20 órás A tanfolyami díj kurzusonként eltérõ
(40.000-57.600Ft /fõ/kurzus).
képzésünkre!!!

100 órás nyelvi képzések:
 órák heti három alkalommal (hétfõ,
szerda, péntek 4x45 perc) 9.30-12.30 idõpontban.
 a tanfolyami órák helyszíne minden
esetben a Kesztyûgyár Közösségi Ház.
 Választható nyelvek: angol

Részletes információ, tanfolyamok kezdete, beiratkozás, egyéb tudnivalók
megtalálhatók honlapunkon:
www.globalingua.hu vagy érdeklõdni
lehet e-mailben
(globalinguame@gmail.com) és telefonon: 1/343-2432.

Zongorán kísér: Szentpéteri Gabriella
Házigazda: Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költõ, mûfordító
A mûsor elõtt bemutatjuk Füzesi
István: Szavak mögötti táj
címû verseskötetét
A jegyek ára egységesen 300 Ft
Belépõjegyek az Ezredvég kerületi
aktivistáinál és a Vasas Központi
Könyvtár Alapítványnál
(VIII., Magdolna utca 5–7.),
valamint a helyszínen kaphatók!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Vasas Központi Könyvtár Alapítván
a Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány
színháztermében
(1085 Budapest, Kõfaragó utca 12.
Megközelíthetõ a 4–6-os villamossal
a Rákóczi térig)

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE
A „NEMZETISÉGEK HÁZA”
(1082 Bp. Vajdahunyad u. 1/b)
Témáink: Kápolnai Kázmér
– Szlovákok a Monarchiában,
Csillag Katalin – A két fõváros
fejlõdése

Mivel Józsefváros
Képviselõ-testülete
pályázati forrásból
támogatta rendezvénysorozatunkat
a rendezvény nyilvános!

PROGRAMAJÁNLÓ

Programajánló
Idõszaki kiállítás a 100 éve született Raoul Wallenberg emlékére

Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját Svédország és Magyarország
is emlékév megrendezésével ünnepli. A
két ország külügyminisztériuma közremûködésével és a Svéd Intézet szervezésében, az emlékév nyitányaként a Magyar Nemzeti Múzeumban „Számomra
nincs más választás” címmel elsõként
nyílik meg egy különleges utazókiállítás, melynek további nemzetközi állomásai Moszkva, Berlin, Tel Aviv, Washington, New York és Toronto. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ: 2012. január 18.- 2012. február 12-ig Magyar
Nemzeti Múzeumban.

Teleki László
– az Országgyûlés halottja
Teleki László (1811-1861) a reformkor
vezetõ politikusa, az 1848-49-es szabadságharc párizsi követe, az emigráció
egyik legmeghatározóbb egyénisége, az
1861-es országgyûlés Határozati Pártjának vezére. Nagy mûveltségû, római jellem, Batthyány Lajos legjobb barátja, a
reformkori nemzedék egyik legkiválóbb
szónoka. Az idõszaki kiállítás célja,
hogy megmutassa, Teleki Lászlónak a
legnagyobb magyar történelmi személyek között van a helye, nemcsak a történeti munkákban, hanem a nemzeti
emlékezetben is. Születésének kétszázadik, halálának százötvenedik évfordulóján elsõ ízben
láthat reprezentatív történeti kiállítást
Teleki Lászlóról a közönség.
A tárlat január
31-ig tekinthetõ meg az állandó kiállításra váltott belépõjeggyel
a
Nemzeti Múzeumban.

Aktív Idõsek Európája
Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, amely Európa szerte a
2012-es évet Aktív Idõsek Európája
Nemzetközi Évnek nyilvánítja. Ennek
keretében a 1082 Budapest, Baross u. 19.
szám alatt hetente egy-két alkalommal
megnyílik a Baross Klub, ahol olyan közösség alakulhat ki, ahol a klubtagok ingyenesen, önszervezõdõ módon, hasznosan, egészségesen, szórakoztatóan
tölthetik szabadidejüket.
Az egyedülálló emberek számára itt
alkalom nyílik ismeretség, baráti kapcsolatok kialakítására, új ismeretek szerzésére. Egymással ételrecepteket cserélhetnek, hasznos információkat szerezhetnek.
Olyan tudást is elsajátíthatnak, amit
már nem is reméltek, pl.: számítógépen
beszélgethetnek, levelezhetnek távol
élõ gyermekeikkel, unokáikkal.
A Klub üzemeltetõi igyekeznek feltérképezni mindenki érdeklõdését egyegy témakör iránt, és igyekeznek segítségükre lenni.
A Klubban bármikor szívesen látunk
mindenkit.
Nyitva tartás: Kedd 12:00 – 16:00,
Csütörtök 14:00 – 18:00

A

A Magyar Nemzeti Múzeum ajánlója
Diákcsoportoknak ajánljuk!

Kapcsolódó programok külsõ helyszíneken

Mûhelymunka – Identitás
– Tolerancia – Zsidó ünnepek

Filmvetítések
Legyek Ura a Korzón

A Haver Alapítvány civil oktatási szervezet kiállításhoz kapcsolódó különleges foglalkozásai középiskolás diákcsoportoknak. A
foglalkozások során a moderátorok saját tapasztalataikból kiindulva beszélnek a zsidóságról, tabuk és álszemérem nélkül. A kiállítás tárlatvezetéses megtekintése után, szituációs játékokkal,
gondolatébresztõ gyakorlatokkal, moderált vitával segítik a
résztvevõket, hogy egymás véleményére nyitottan, minél több új
információval gazdagodva térjenek haza.

Január 17. Jó estét Wallenberg úr (német-magyar-svéd filmdráma, 118 perc, 1990) rendezõ: Kjell Grede
Január 24. A legyek ura (angol filmdráma, 90 perc, 1963)
Rendezõ: Peter Brook
Január 31. Üzlet a korzón (csehszlovák filmdráma, 120 perc, 1965)
Rendezõ: Ján Kadár, Elmar Klos
Február 7. Elátkozottak (olasz-NSZK-svájci filmdráma, 146
perc, 1969) Rendezõ: Luchino Visconti
Helyszín: Örökmozgó Filmmúzeum (Budapest, VII.ker.
Identitás – Tolerancia
Január 25-én és február 1-én 10, 12, 14, 16 órától, február 11-én Erzséber krt.39.)
A filmek megtekintése belépõjegy váltása mellett. Az elõadá10 órától
sok 18.30-kor kezdõdnek.
Identitás / Zsidó ünnepek
Február 8-án (Tu Bishvat – Fák újéve) 10, 12, 14, 16 órától
A részvétel ingyenes. Bejelentkezés szükséges! (Kovács Gergely Dokumentumfilm
Február 2. 18 óra
Tel.: 327-77-00/450 mellék e-mail: kovacs.gergely@hnm.hu)
A történelem az élet tanítómestere – Giorgio Perlasca, a Világ
Tárlatvezetések
Igaza kitüntetettjének életpéldája. (A film olasz nyelven ké– Számomra nincs más választás – Raoul Wallenberg 1912-2012 szült, angol felirattal, hossza 32 perc)
címû kiállítás ingyenes vezetéssel
Helyszín: Olasz Kultúrintézet (Budapest, VIII. ker. Bródy Sán– A Raoul Wallenberg kiállítás megtekintése az Állandó Törté- dor u. 8.) Részvétel: ingyenes
neti Kiállítás vonatkozó részeivel kiegészítve (részvételi díj:
4.400 Ft/csoport)
A kiállításról és a kísérõ rendezvényekrõl bõvebben is tájékoElõzetes bejelentkezés mindkét programra: 06-1/327-77-73
zódhat a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján: www.mnm.hu
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MOZAIK
T Á J É K O Z TAT Ó
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban
részesülõ lakosoknak
A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság
feltételeinek fennállása évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül.
A felülvizsgálatot a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra
(elõzõleg bérpótló juttatás) való jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltével kell
elvégezni.
Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult
személynek, aki az éves felülvizsgálat során, a felülvizsgálat
idõpontját megelõzõ egy évben a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30
nap (nem egy hónap, hanem összesen 30 nap, nem feltétlenül
egybefüggõ) idõtartamban
 közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy
 keresõtevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytatott,
vagy
 munkaerõpiaci programban nem vett részt, vagy
 az Flt. szerinti és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt, vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban.
Amennyiben a felsorolt feltétel egyikét sem tudja teljesíteni a 30
nap számításánál a közérdekû önkéntes tevékenységének idõtartamát is figyelembe kell venni.
FIGYELEM!
Amennyiben a jogosult a felülvizsgálat során a fentiekben
részletezett feltételek teljesítését nem tudja igazolni,
az ellátásra való jogosultság megszüntetésre kerül.
Részletes tájékoztatás a Szociális Irodán kérhetõ (ügyfélfogadási idõben). Budapest, VIII. kerület Baross u. 66-68.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárának januári programja:

A sokarcú Józsefváros – fotókiállítás
Idõpont: 2012. január 19-február 4-ig
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár,
Kisgaléria(Reviczky u. 1.)
A belépés ingyenes.

Török jazz újratöltve – a Jazzlemezek a könyvtárban
címû elõadássorozat keretében
Elõadó: Simon Géza Gábor
Idõpont: 2012. január 19. 17.30
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár,
Zenei Gyûjtemény (Ötpacsirta u. 4.)
A program ingyenes.

Gém klub: társasjáték az egész családnak
Idõpont: 2012. január 14. 11.00-13.00
2012. január 28. 11.00-13.00
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár,
Sárkányos Gyerekkönyvtár (Reviczky u. 1.)
A program ingyenes.

Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Idõpont: 2012. január 21. 11.00-12.30
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár,
Sárkányos Gyerekkönyvtár (Reviczky u. 1.)
A program ingyenes.

Ünnepek Andalúziában
– Gulyás Anna élõ zenével illusztrált estje
Közremûködik: Oravecz Péter (gitár)
Idõpont: 2012. január 27. 18.00-19.00
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár,
Zenei Gyûjtemény (Ötpacsirta u. 4.)
A program ingyenes.

A VIII. kerületi Jobbik egy szép,
nagyméretû keresztet állított fel a
Kálvária téren. A kereszten õseink rovásírásával és latin betûkkel is látható csak ideig-óráig, egy-két
a magyar Hiszekegy:
történelmi mozzanat,
döntés nyomán. A nép
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
lelkének sebeit azonban
Hiszek egy isteni örök igazságban,
még ezek sem ápolták.
Hiszek Magyarország feltámadásában!”
Aztán ahelyett, hogy
gondoztuk volna a nemEzt az 1920–as években keletkezett jel- zet lelkét, elkezdtünk feszót azóta nemzedékek tanulták meg, hol lejteni. A kommunisták
nyíltan, hol titokban.
kiirtották a vallást, az
Lassan 100 éve lesz, hogy „belekeve- embereknek nem maredtünk” az I. világháborúba, mely sok radt vigasza.
áldozatot követelt nemzetünktõl. Mi, mai
A ’90 után hatalomra
utódok ép testtel – de sérült lélekkel ál- került liberálisok ott
lunk a kereszt elõtt. A magyarság, a nem- folytatták, ahol elõdeik
zet egésze azóta is nehezen tud talpra áll- abbahagyták: csak ügyeni. Az ország sebei nem gyógyultak be, sebbek voltak kommu-

A mi keresztünk
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nista elvtársaiknál. Mindketten elárulták
a nemzetet, a nemzeti lelkület teljes megsemmisítésére törekedtek.
Mi meg, a nép itt állunk a kereszt elõtt és várunk az igazságra, amely
magától nem fog eljönni,
nekünk kell kiharcolnunk. Ez a jelkép megállásra késztet bennünket,
elmélkedésre, de egyúttal a hit felélesztését is
szolgálja. Ínséges idõket
élünk, s a nemzet számára ez a kereszt egy üzenet: az ország felemelkedésének reményét hordozza.
Jobbik Józsefvárosi
Alapszervezete

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Levendulaolaj
ár csepp belõle a párologtatónkba, s amellett,
hogy az egész lakásban érzõdik illata, nyugtató, frissítõ hatása is közismert. Izzadásgátló, vattára néhány
cseppet csepegtetve a szükséges bõrfelületet vékonyan
át kell törölni vele. Molyûzõ
hatása is közismert. A szobában vagy ruhásszekrényben elhelyezve hatásosan elûzi õket, ruháinknak kellemes, diszkrét illatot biztosít.

P

Kukoricakeményítõ
õleg mártások, puding vagy krém készítéséhez, ételek besûrítésére használhatjuk. Kevésbé ismert, ám annál nagyszerûbb természetes tisztítószer. Remek ablakok mosására, bútorpolírozásra. Vízzel hígítva és néhány csepp természetes illóolaj hozzáadásával használhatjuk vasaláshoz és szõnyegtisztítószerként is. A zsírfoltok
eltüntetésében is kitûnõ segítség a háztartásban! Ha
szõnyegre vagy kárpitra
fröccsent a zsír, hintsük be
vele, várjunk egy órát,

F

Lúgosítás
yakran van úgy,
hogy fáradtnak
érzi magát? Súlyproblémákkal küszködik, vagy betegségek gyötrik? Testünk
túlsavasodása az, ami
ezért felelõs lehet. Ha
túl sok savas ételt
eszünk, ha mérgek halmozódnak fel, mikroorganizmusok szaporodnak el a szervezetünkben, és testünk helytelenül bontja le,
illetve semmisíti meg a savakat. Jel lehet a száraz bõr, izomláz,
emésztési zavarok, depresszió, csontritkulás, magas vérnyomás,

G

amíg a por magába szívja a nedvességet, majd
egyszerûen porszívózzuk ki. A foltnak nyoma
sem marad. Bedörzsölhetjük a falra vagy tapétára csöppent zsírfoltokat is, így könnyebben eltûntethetjük õket. A kukoricából nyerik, tapintása finom, selymes. A mosáshoz adott keményítõ kellemes, puha, lágy
tapintást kölcsönöz a ruháknak. Gyerekeknek, egyszerûen, kiváló környezetbarát ragasztó készíthetõ belõle, ami garantáltan természetes és nem
okoz allergiát. Fürdõvízbe szórva megakadályozza, hogy a szennyezõdés
letapadjon a kád falára.

cukorbetegség, rák. Együnk sok zöldet! Spenót, petrezselyem,
kelkáposzta, karalábé, metélõhagyma, zeller, sárgarépa, cukkini,
kelbimbó, burgonya, karfiol, hónapos retek, padlizsán, paradicsom, zöldbab, fejes saláta, kínai kel, fokhagyma, vöröshagyma,
gomba, zöldpaprika, brokkoli, uborka. Húst: édesvízi halak, hering, tõkehal, és mindenféle tengeri herkentyû. Gyümölcsöt: minden mennyiségben, közülük is a legjobban a banán lúgosít. Édességet:
dzsemet, lekvárt, mogyorókrémet, fagyit és mézet! Ha mindez kevésnek bizonyul, fogyasszunk lúgos vizet, ezt
egyre több bioboltban beszerezhetjük,
interneten is rendelhetõ, s természetgyógyászhoz fordulva a lúgosító por
is hatásos.
Kiss Éva

Farsangi kocsonya
– Boldog újévet szomszédasszony, de jó, hogy receptet cserélhetünk,
én a rimóci kocsonyát mondom magának, maga meg árulja el a szalagos fánkja titkát!
– Látom, beletalált a farsangi fogások legfinomabbjaiba, már mondhatja is a rimóci kocsonya receptjét, ide vésem a fejembe, papír, ceruza se
kell hozzá.
– Azzal indul a dolog, hogy látogatást tesz a hentesénél és illõen jókat
kívánva két kilónyi kocsonyahúst készíttet magának. Legyen benne
sertéshús, tarja vagy combnyesedék, bõr, fül, farok, bõrös sonkamaradék, s rá is bízhatja a hentesére, hogy mit pakol még bele. Ezt a tálnyi
húst alaposan megmossa és egy nagy fazékban felteszi fõni. A felforrt
vizet leönti róla és új feleresztéssel indítja nagyon lassú tûzön a fõzést,
vigyázva, hogy ne lobogjon, mert akkor zavaros lesz a kocsonyája, nem
áttetszõ. Fûszerekként szemes borsot tesz bele, nehogy õröltet használjon, mert az megint csak összezavarja a kocsonya levét, fokhagymát, hagymát, zellert, és egy levél zselatint, hogy biztosan „remegõs”

kocsonyája legyen. Három-négy óra csendes, gyöngyözõ
fõzés után kiszedi tálba a húst, és a kikészített jénai edények aljára fõtt tojás-karikákból, csillagra vágott sárgarépából virágmintát rak, s egy centis fõzõlével óvatosan, hogy
el ne mozduljon, körülönti és hideg helyen megdermeszti.
Ekkor már ráhalmozható a sokféle fõtt hús, igazságosan,
hogy mindenbõl mindenhová jusson, és utána felönti a
leszûrt kocsonya levével, és hûtõben, erkélyen, megfagyasztja. Ha behozza a melegre, szépen kiborítható, és a
tetején díszlenek a maga virágai tojásból répából és fantáziából. Friss reszelt tormával, majonézes öntettel pompás
farsangi csemege.
– És mitõl rimóci ez a kocsonya?
– Rimócon, palócvidéken nagyrészt nyúlhúsból fõ a kocsonya, de bõrke és sertéshús akkor is bõven kell hozzá. A
díszített kocsonya hagyománya megmaradt, a nyúlhús kikopott a receptbõl. De ne bánja, mert az a változat drágább.
A fánkról majd legközelebb!
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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Olvasói
levelek

Katarzis
(Öröm – élmény 2011 decemberében)
ényelmesen bandukolok a Budapesti
Teleki tér nyugati sarkától a Mátyás
tér felé. A Homok utcához érve éppen háromszázadik lépésemet mormolom a hûvös késõ õszi délelõttön, amikor egy középkorú asszonyt pillantok meg az iskola
elõtti padok egyikén ülve, – egyedül, elmerülten olvas egy vaskos könyvet. Mellé érve az is látható, hogy a könyv a közepénél van nyitva: – Bizony megkérdeztem illendõen tõle: Ugyan árulja el nekem, – aki a 90. évemet fogyasztom, és
eddig nem éltem még át ilyen katartikus
élményt itt a külsõ Józsefvárosban, –
hogy mi a könyv címe és ki az írója?
– „A Bibliát olvasom éppen, mert várom a gyermekemet a Lakatos Menyhért
Iskolából, és most János evangéliumáig
jutottam el... De már jön is a kisfiam az iskolából...” – mondta, és barátságosan elköszönt!
Én folytattam az utamat a Mátyás téren
a „Reménysugár” Idõsek Klubjába. Közben arra gondoltam, hogy nem véletlenül
éltem eddig kilenc évtizedet… és érdemes volt Szabolcs megyében a Józsefháza
nevû uradalmi tanyán megszületnem
1922. január 19-én, majd sokat tanulnom,
dolgoznom, nevelgetnem gyermekeimet
és mások gyermekeit.
De végül is eljutottam aggastyánként –
bizonyosságképpen ilyen öröm-élményhez a Külsõ Józsefvárosban!!!
Láthattam, hogy késõ õszi hûvös idõben utcai padon ülõ édesanya Szent Bibliát olvas kisfiára várva!
Kiss Lajos, nyugdíjas pedagógus
hatszoros nagyapa, és egyszeres dédi.

K

Parkolási mizéria
zépül a környék, sok az új épület, sok
utca képe változott meg a Józsefváros
Corvin-Szigony negyedében. A környéken élõk örülnek a változásoknak. Azért

S

bosszantó jelenség is akad a mindennapokban. Az autótulajdonosoknak esetenként éles szemû vadásszá kell válniuk, ha
a lakásukhoz viszonylag közel szeretnének parkolni.
Igen, több lett a környéken az autó, bár
ez nem jelenthet parkolási többletet, hiszen az új házak mélygarázzsal épültek,
és gondolom, az õ igényeiket felmérték
még az építkezés elõtt. A régi házakhoz is
több autó tartozik ma már. És sok utca
parkolási „képe” változott, „megfelezõdtek” az új negyed érdekében, változott,
szûkült a parkolási lehetõség.
Ami kifejezetten elszomorít, az, hogy a
környékünk, a határos területek mind
csak fizetõs parkolást tesznek lehetõvé, a
mi utcáinkat viszont ingyen használhatják, így megszállnak minket az autósok.
Hétköznap szinte lehetetlen parkolni a
környéken. Ha valaki reggel, dolga lévén,
elhagyja a parkolóhelyét, nem tud hazamenni napközben. Ha nehéz csomagokkal tér vissza, cipelheti nagyon messzirõl.
Mozgássérült, beteg hozzátartozó, aki
nem tud sokat gyalogolni, nem reménykedhet közeli parkolóban. Olyanokról is
hallottam, akik például a Ferenciek terén
dolgoznak, és nálunk, a VIII. kerületben
parkolnak egész nap.
A megoldás a fizetõs parkolás lehetne,
külön engedéllyel a helyi lakosok számára. (Most csak az kaphat ilyen engedélyt,
akinek a háza elõtt fizetni kell a parkolásért.) Néha büszkék lehetünk, ha egy-egy
nevezetességünk miatt sokan jönnek látogatóba a kerületbe. Ez nem az a helyzet.
Egy kerületi autós

ket bekerítették, illetve valamilyen fallal
lezárták.
A Diószeghy Sámuel u. 18. és 20. szám
alatt viszont a tûzoltók, rendõrök és a
mentõk napi rendszerességgel érkeznek,
mivel ott sok az összeférhetetlen ember.
Volt már úgy, hogy szamuráj karddal
próbáltak önbíráskodni a másik féllel
szemben, hogy az igazukat és az erejüket
mutassák be az utcán álldogáló és sétáló
embereknek.
Hogy mikor lesz rend és tisztaság? A
házak 99 %-a romos. Kint vannak a folyosó végén a lakások közös WC-i. Ugyanis
a lakásban nincs még mindig sok helyen
110-es lefolyócsõ és WC se. Hogy ezekre
mikor lesz teljeskörû megoldás, ezt ki
tudja?! De már az unióban vagyunk, és
2012 évet írunk!
Egy lakó az utcából

Tisztelt Szerkesztõség!
ajnálatos módon a 8. kerületi Golgota
téren több helyen elszórva használt
injekciós tûket láthatunk, illetve egy idõs
fa törzsébe több ilyen bele van szúrva. Ezt
felháborítónak, ijesztõnek és gusztustalannak tartom, fõleg, mert egy játszótérrõl van szó, ahova családok járnak gyermekeikkel, valamint kutyát sétáltatnak.

S

Tisztelt Szerkesztõség!
Intézkedésre váró feladatok!
VIII. kerület egyik legrosszabbnak
nyilvánított területén – amellyel sajnálatos módon vannak, akik hivatalosan
nem akarnak foglalkozni – a Kõris és a
Diószeghy Sámuel utcában, sok az odatévedt bevándorló és a BM Büntetés-végrehajtó Intézetbõl ki-be járó többszörösen
büntetett elõéletû ember.
A Kõris utcában lévõ üres bekerített
telekre több éven keresztül hordták teherautóval és gyalog is a bútorokat, szemetet és nylon zacskókat. Többször szóltam a BRFK-nak is. Végre intézkedés történt: a több tonna szemetet markológéppel összeszedték, s elszállították. A tel-

A

Szeretném Önöket megkérni, hogy ezt
hozzák nyilvánosságra, mert ezt mindenkinek látnia kell, hogy elborzadjanak ettõl, és tegyenek ellene valamit. Felháborítónak tartom, hogy már jó ideje látható
eme remekmû és még mindig nem történt semmi ennek eltávolítása érdekében.
Csatolom a képet, hogy lássák, emberek mire képesek…
Remélem hozzá tudnak járulni a józsefvárosi lakosok érdekében.
Köszönettel, tisztelettel:
B. Dalma
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REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Téli képzetek

Átmulattam magam az újévbe
lõször úgy volt, hogy nem mozdulok ki sehová, aztán úgy
is maradt. Miután a nejem ismerõsnek jelölt be a fészbukon,
arra gondoltam, hogy itt az ideje az összegezésnek, és szelíden,
nem jelöltem vissza. Egyébként is körül vagyok véve klinikai
esetekkel, akik a fészbukos ismerõs-nem ismerõs betegséggel
bajlódnak, miközben erre már tablettás gyógymód is létezik.
Persze, ha ezt biora cserélik, hamarabb õrülnek bele, akárcsak
én, aki a BUÉK Jóétvágyat feliratú virslibõl gyûrtem be három
párat, s csak a végén olvastam el a tudnivalókat, azaz, hogy
azokban, élelmi rost, só, víz, maltodextin, dextróz, aszkorbinsav, nátrium - aszkorbát, glukóz- szirup, nátrium citrát- stabilizátor, polifosztát, difoszfát, ízfokozó natrium glutamát, xantángumi, mint sûrítõanyag szerepel, virslinek már hely se jut. Amikor belevágtam, a cipõmre csurgott, mint
a kocsikenõcs, gondoltam mégiscsak
bejelölöm a nejem a
fészbukon,
hátha
hoz egy rongyot,
amivel tisztába teszem magam, de
kezdõdött az ünnepi
mûsor, azaz az eddig
háromszázszor látott
Bud Spencer-Terence
Hill parádé. Tudják
az, ahol minden
szembejövõt kivágnak az ablakon. A
film áthúzódott az
újévbe, mert negyven hirdetés szakította meg, tudják, a Bifiduszos, ahol a szelek bántják a fõszereplõt, mint engem a virsli után, meg az, ahol öt melltartót húznak
fel a bögyös csajok egymásra, s ájuldoznak, hogy milyen klassz
lett a cicijük. Végigkajtattam a fiókjaimat, hol találnék egy kis
szódabikarbónát, de mindegyikbõl Mága Zoltán bukkant elõ, s
ha akartam, ha nem, a Monti csárdást nyiszálta a fülembe.
Éjfél után a környék összes kutyája az ajtónk elõtt randevúzott, s a gyûlésnek akkor lett vége, amikor magam is belelõttem
az új évbe a magam rakétáját, amire a kutyák elmentek, a tûzoltók meg megjöttek. Velük köszöntöttem az új évet, s ittunk arra, hogy jelentkezem náluk munkaerõnek, csak egy kicsit összekapom magam. „Még vonulós is lehet tata!” – mondták, s igazuk lett, mert hatni kezdtek a virslik s koromat meghazudtoló
gyorsasággal vonultam a lakás legkisebb alapterületû helyiségébe, ahol csendes filozofálással köszöntöttem az új évet, majd
bejelöltem a nejem ismerõsnek a fészbukon.
H.I.

E

Vízszintes: 1. Babits Mihály versébõl idézünk. Az elsõ sor.
9. A versidézet második sora. 12. A földbe temetõ. 13. Görbe Nóra filmszerepe. 15. Farágó bogár. 16. Támadás a vár ellen. 18.
Légnemûvé tesz. 18. Tejipari márka. 20. Nyomdaipari KFT márkaneve /ROTARI/. 22. Görög ámítás-istennõ. 23. Messzire. 24.
Betût, jelet vés. 25. Modern keleti perzsa nyelv, Afganisztánban
is beszélik. 26. Talmi, hamis. 27. Egykori világcsúcstartó ausztrál
középtávfutó /Henry/. 29. A Videoton ifjúsági korú labdarúgója /Bence/. 31. Nagyon régi. 32. Nemcsak az nem /két szó/. 34.
Jegyet járatra érvényesít. 36. Twenty years …; húsz éve, angolul.
38. A 49. rendszámú kémiai elem, vegyjele In. 41. Kellem, báj, elavult szóval. 43. A hélium vegyjele. 44. Komárom-Esztergom
megyei község, a szekér névadója! 45. Feltéve. 46. Az asztácium
vegyjele. 47. Idõmérõ. 49. A Teobalddal rokon ritka férfinév, Daróccal BAZ megyei község. 51. Pillangó, tájszóval. 53. A rozsda
igéje, ha a vassal „találkozik”. 54. Verdi operája Victor Hugo drámája nyomán. 56. Etuska. 57. Egykori legendás jugoszláv focikapus /Vladimir/. 59. Díszítõ.
Függõleges: 1. Ellenben. 2. Fülöp-szigeteki kikötõváros. 3.

VICC-MUSTRA

Esküvõ. 4. Szapul. 5. Õ az, aki, ha megtette kötelességét, mehet.
6. Ábrándokban ringatózó. 7. Odanézz! 8. Ballo …; magyar tánc,
olaszul! 10. … arida /Szikkadt csontok/; Liszt kései zongoramûve. 11. Lázítás. 14. Becézett Azor. 17. Hordóban van! 19. A versidézet negyedik, befejezõ sora. 21. Mexikói város Tamaulipas
államban. 28. A vele összetett szóban újat jelent. 29. A versidézet
harmadik sora. 30. Igevégzõdés. 31. Posztumusz Kossuth-díjas
színmûvész /Lajos/. 33. A szilícium vegyjele. 35. V betût formázó. 37. Sokszoros válogatott belga labdarúgó, ma edzõ /Eric/.
39. Ütõhangszer okozta fülsértõ hangok özöne. 40. Nekünk dõl,
hozzánk támaszkodik, angol kifejezéssel /US LEAN/. 42. Érthetõ /?/ olaszul. 48. Vél, gondol, régi szóval. 49. Türk Economy
Bankasi /török bank/, röv. 50. Doktorok neve elõtti rövidítés. 52.
Olasz utazási iroda. 55. Szemmel tart. 58. Örök közepes! 60. Halfajta.
Zábó Gyula

– Mit gondol uram? A lég– A nagy környezetvédõ,
fürdõ jót tesz a reumámnak? apu!
– Persze! Én is attól kaptam!
– Hogyhogy?
– Reggelenként, amikor
************
dolgozni mégy, azonnal beál– Ki volt ez a bácsi kisfiam? lít, és megkérdezi anyutól,
hogy tiszta-e a levegõ…
Kérdezi az apa Ubulkát.

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 01.31.
12. 06-ai rejtvényünk megfejtése: Miklós-reggel lágyan, csendben/ Fehér pihék raja árad./ Miklós-reggel lágyan, csendben/ felöltözteti a fákat. Nyerteseink: Kirchknopf István, Skapér Edina.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

Józsefvárosi telefonkönyv
Közérdekû telefonszámok
 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Központi telefonszám: 459-2100
Internet: www.jozsefvaros .hu
E-mail. hivatal@jozsefvaros.hu
Ügyfélfogadás a központi épületben:
hétfõ: 13.30-18.00; szerda: 8.15-16,30; péntek: 8.15-11.30
 Az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály
Tel.: 459-2186, Cím: Baross u. 59. ügyfélfogadási rendje:
hétfõ: 8.15-20.000; kedd: 8.15-16.00; szerda: 8.15-20.00
csütörtök: 8.15-16.00; péntek: 8.15-16.00
 Szociális Iroda, Tel: 459-2277, Cím: 1082 Baross u. 66-68.
 Jegyzõi Titkárság, Tel: 459-2210,
Cím: Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Baross u 63–67.
 Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Tel.: 333-6781, 333-4317. Cím: 1083 Losonci u. 2.
 VIII. Kerületi Rendõrkapitányság
Tel: 477-3700, Cím: 1084 Víg u. 36.
 Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
Tel: 323-0335, Cím: 1084 Leonardo da Vinci u.
 Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet
Tel.: 299-7000. Cím: 1084 Német u. 17-19.
 JESZ- Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Tel: 333-6730, Cím: 1084 Auróra u. 22–28.
 Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
Tel: 333-0582, Cím: 1081 Népszínház u. 22.
 Józsefvárosi Gyámhivatal
Tel: 459-2252, Cím: 1082 Baross u. 65–67.
 Heim Pál Gyermekkórház Rendelõintézet
Tel: 459-9100, Cím: 1089 Üllõi út 86.
 Õszirózsa Gondozó Szolgálat
Tel: 477-0353, Cím: 1082 Vajdahunyad u. 4.

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

az Épkar Zrt. látja el.
Telefonszám: 2 1 0 - 3 4 1 7 .
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

 Gazdálkodási Ügyosztály
Tel: 469-2559, Cím: 1082 Baross u. 65–67.
 Hatósági Ügyosztály
Tel: 459-2539, Cím: Baross u. 65–67.
 Fõépítészi Iroda
Tel: 459-2157, Cím: Baross u. 65–67
 Józsefvárosi Tûzõrség
Tel: 459-2308, Cím: 1081 Dologház u. 3.
 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Tel: 06-40-353-353
 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
VII., VIII. és IX. Kerületi Kirendeltség,
Tel: 215-8799, Cím: Baross u. 22.
Részletes telefonkönyv: www.jozsefvaros.hu
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Apróhirdetés
GARÁZS HOSSZÚTÁVRA KIADÓ! A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT MÖGÖTTI ÚJÉPÍTÉSÛ, TEREMGARÁZSBAN.
06 30 202 0625
Elcserélném egy, esetleg kettõ budapesti lakásra, vagy eladnám Veresegyházi 90 nm-es családi házam, Értéke 21 m Ft.
Tel: 06-70-571-7019
Sürgõsen elcserélném József utcai,
új építésû, 58 nm-es lakásomat kisebbre megegyezéssel.
Tel.: 06-20-217-2183

Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását vállalja 8. kerületi
lakosoknak 10% kedvezmény.
06-70-2876-225
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák, hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban.
Tel.: Kovácsné, 31-35-604, 3096-25-029

