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Több ezer új lakás épülhet
a megújuló Orczy-negyedben

ÖNKORMÁNYZAT
Eljárás indulhat az LMP-sek ellen

Hamis állítások vagy csúsztatás:
Mi a valóság a Lámpásban?
Méltóságteljes megemlékezéssel kezdõdött a június 7-ei testületi ülés. A képviselõk egyperces néma felállással emlékeztek meg nemzeti tragédiánkról, a
trianoni békediktátumról. A szokásos városgazdálkodási, pénzügyi és humánszolgáltatással kapcsolatos elõterjesztések megtárgyalását és elfogadását
követõen a testületi ülés végén már kevésbé méltó esemény kapcsán intéztek
kérdéseket a képviselõk a polgármesterhez.
napirendi vitákat követõen négy
fideszes képviselõ fordult kérdéssel a polgármesterhez az LMP
nemrég megjelent és a kerületben is terjesztett Lámpás címû kiadványával kapcsolatban.
A Humánszolgáltatási Bizottság elnöke,
Zentai Oszkár elmondta, hogy az LMP
nyolc oldalas kiadványában, amelybõl
négy oldal foglalkozik Józsefvárossal, huszonhét olyan vitatható állítást, csúsztatást találtak, amely nem felel
meg a valóságnak. A képviselõ
szerint mindez nem szolgálja
Józsefváros érdekét, kárt okoz
a kerületünknek. A polgármestert kérdezte, hogy milyen
eszközökkel lehetne fellépni
az ellen, hogy a kerületben
ilyen hamis állításokat tartalmazó írások jelenjenek meg, és
milyen lehetõség van a valótlan állítások helyreigazítására.
„Mit várnak egy LMP-s újságtól?” – reagált a felvetésre
Kocsis Máté, majd komolyabbra fordítva a szót elmondta, hogy egy bizonyos
írás állításai miatt büntetõfeljelentést fontolgat. „Finoman fogalmazva
csúsztatások szerepelnek a kiadványban,
de inkább hazugságoknak nevezném azokat.”
Vörös Tamás képviselõ példaként hozta
az egyik cikket, amely megvádolja a polgármestert, és a magánügyét összekeveri a
hivatal ügyeivel. Felhívta a figyelmet,
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hogy amióta õ Józsefvárosban részt vesz a
politikai életben, nem emlékszik arra,
hogy ilyen személyeskedõ írás jelent volna
meg, még kampányban sem, ráadásul ezt
a kiadványt egy LMP-s képviselõ a hivatalban még terjeszti is. Megdöbbentõnek
tartja, hogy politikai haszonszerzés szándékával valótlanságok kerültek a cikkekbe, olyanok, amelyek Józsefváros érdekeit
sértik. Véleménye szerinte ezeket orvosolni kell.

a testület felé, az is arról szólt, hogy egy
barátját jutassa pozícióba.
Soós György képviselõ az iránt érdeklõdött a polgármestertõl, hogy mennyiben
egyeztethetõ össze a Humánszolgáltatási
Bizottság egyik külsõs szakértõi tagjának,
Flaskár Melindának a munkakörével,
hogy a Lámpás címû politikai kiadványban csúsztatásokat alkalmaz. A polgármester elmondta, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság valóban szakértõi szerzõdésben áll az egyik cikkszerzõvel. Véleménye szerint az illetõ az önkormányzattal
kötött szerzõdés szellemét és konkrét
pontjait sem vette figyelembe, ezért javasolni fogja a bizottságnál a szerzõdés felülvizsgálatát.
Jakabfy Tamás LMP-s képviselõ a vitában örömét fejezte ki, hogy képviselõtársai
sikeresen felfedezték, hogy politikai kiadványról van szó, amiben huszonhét olyan
állítást vélelmeznek, amely nem igaz.
Mint elmondta, szívesen veszi azt a listát,
amelyben összegyûjtötték a valótlanságokat, de szerinte a példaként hozott esetekben sincs semmi kivetnivaló.
Kocsis Máté erre mindössze
úgy reagált, hogy a hivatalt és
a magánszemélyeket ért vádakat is rendezik. Elmondta: a
képviselõ-testületnek sok munkája fekszik azokban az ügyekben, amelyeket a cikkekben
alaptalanul támadnak. „A Lehet Más a Politika tagjai, a parlamenti frakciójukhoz hasonlóan, ügyesek abban, hogy
csúsztassanak, összemossanak
dolgokat.” A polgármester úgy
értékeli, hogy ezzel a kiadvánnyal az LMP megkezdte a
választási kampányát, eléggé
tisztességtelen módon.

Kocsis Máté szerint lejárató kampányt
folytat az LMP a kiadványával. Hangsúlyozta, hogy meg fogja védeni az önkormányzat hivatalát, a képviselõ-testületet
és önmagát is a tisztességtelen rágalmaktól. Kocsis lapunknak elmondta, hogy
mindezt az a Jakabfy Tamás teszi, akinek
másfél év alatt egyetlen elõterjesztése volt

A vita végén Dénes Margit képviselõasszony mindössze annyit kérdezett LMPs képviselõtársától: Ha már ennyire nem
tiszteljük egymást, mit ér az ember szava,
és mit ér a képviselõi esküje, amelyben
megvannak az evidenciák, hogy mit lehet
és mit nem lehet tenni.
Ny.Z.

A Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet
a 06/80 204-618-as zöldszámon napi 24 órában várja a lakosság közlekedéssel, közterületekkel kapcsolatos
észrevételeit! Ugyanezen a számon információt kaphatnak a kerületben zajló forgalomkorlátozásokról, útlezárásokról és
útfelbontásokról is.
Ugyancsak náluk jelezhetik a közterület felügyelõk által megtett intézkedésekkel kapcsolatos panaszaikat, a
szabálysértést elkövetõ állampolgárok pedig ügyfélszolgálati idõben a hatályos jogszabályoknak megfelelõen betekintést
nyerhetnek saját ügyükbe.
Központi ügyeletük további elérhetõségei: 1084 Budapest, Német u. 17-19.
Bejelentések: 06 1 299-7000Telefax: 314-6563 E-mail: jkf@jkf.hu
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ÖNKORMÁNYZAT
Százmilliárdos tervek

Holland részvétel
az Orczy-negyed megújításában
Józsefváros sokszínûsége felkeltette a holland-magyar Roeleveld-Sikkes várostervezõ iroda építészeinek figyelmét. Két évvel ezelõtt együttmûködési javaslattal
keresték meg a kerületi önkormányzatot. Kialakult egy munkamegosztás, amelyben a józsefvárosiak fogalmazták meg az igényeket, a holland fél pedig kidolgozta az Orczy-negyed elsõdleges rehabilitációs tervét. Ezt mutatták be május 31-én a
sajtónak, Hollandia magyarországi nagykövete, Robert Milders úr jelenlétében

Dick Sikkes, a holland tervezõiroda vezetõje (balról) és Egry Attila józsefvárosi alpolgármester

DISC – az angol betûszó jelen esetben a holland kormány 2013-ig futó egyik gazdaságélénkítõ programját jelöli. Azt jelenti: Holland Kezdeményezés a Fenntartható Városokért. Fõ célja a város-rehabilitáció terén
Hollandiában felhalmozott tudás exportjának támogatása, és hosszabb távú kapcsolatok kiépítése a külföldi partnerekkel. A témában érdekelt tíz holland vállalat konzorciumát Magyarországon a Roeleveld-Sikkes
Építésziroda vezeti. A tíz cég mindegyike a
városfejlesztés valamelyik témájára szakosodott (várostervezõk, gazdasági szakemberek, turisztikai tanácsadók, közlekedéstervezõk, környezetvédelmi,
kármentesítési cégek, az európai
és a magántõke bevonására szakosodott szakemberek stb.). Magyarországon és Romániában
(Temesváron) elõzetesen kiválasztott területeken, egymást támogatva, tudásukat, tapasztalataikat és kapcsolati tõkéjüket
megosztva dolgoznak együtt.
Munkájukat a holland kormány
támogatja, ezért szolgáltatásaik
egy bizonyos értékhatárig ingyenesek a magyar önkormányzatok számára.
A Roeleveld-Sikkes Építésziroda választása a DISC-program elsõ magyar projektjeként

az Orczy-negyed rehabilitációjára esett. Az
elmúlt közel 24 hónapban intenzív együttmûködést alakítottak ki a józsefvárosi önkormányzatot képviselõ Egry Attila alpolgármesterrel, valamint Alföldi György építésszel, a Rév8 Zrt. tanácsadójával. A holland szakértõk felmérték az Orczy-negyedben található teljes épületállományt, annak
mûszaki állapotát. Ebbõl kiderült, hogy az
épületek kétharmada felújításra vagy pedig
bontásra szorul. A felmérések szerint a legrosszabb állapotban lévõ épületek önkormányzati tulajdonban vannak, amit Dick
Sikkes, a tervezõ cég tulajdonosa szerencsés

dolognak tart, hiszen ez önmagában is jó
alap a fejlesztések megkezdéséhez. Összesen 434 ezer négyzetméternyi ingatlant, vagyis körülbelül öt-hatezer lakást kellene felújítani, ami önmagában is 10-20 milliárdos
beruházás, és természetesen csak lépésrõl
lépésre lehet megvalósítani. A város-rehabilitáció teljes költségeit kb. százmilliárd forintra becsüli a projektben részt vevõ Ecorys
tanácsadó cég.
Nem csak lakásokról van szó. Megvizsgálták a kerület megújulásához szorosan
kapcsolódó szociális és gazdasági fejlesztési
aspektusokat is, feltárták azokat az aggályos területeket, amelyek a felzárkóztatás
érdekében mindenképp beavatkozást igényelnek. A megfogalmazott javaslatok nem
csupán az adott utcák, közterek fizikai megújítására vonatkoznak, hanem a negyed lakosságának szociológiai és gazdasági elkülönülését is csökkenteni igyekszenek, továbbá a finanszírozás lehetõségeit is számba veszik. Az így létrejött ún. Szocio-kulturális Mesterterv a kerületben folyó kulturális, oktatási, vallási és szociális intézményekrõl és azok programjairól is áttekintõ
képet ad, ami segítséget kínál a kerület vezetésének a rehabilitációhoz szükséges fejlesztések programozásához.
Egry Attila alpolgármester mindenképpen a munka folytatása mellett van, hiszen
mint mondta, a jelenlegi recesszióból csak a
rendelkezésre álló uniós forrásokat felhasználó fejlesztéssel lehet kilábalni. Ezért kellenek a jó tervek, amelyekkel eredményesen
lehet pályázni. És akkor a fejlesztéssel és a
gazdaságélénküléssel együtt az Orczy-negyed nemcsak külsejében, hanem szociálisan is meg tud újulni.
Józsefvárosban 2000 óta három nagyszabású rehabilitációs program indult el: a Corvin-negyed (600 M euro), a Magdolna-negyed (11 M euro) és a Palotanegyed (7 M
euro), utóbbiak nagyobb részét pályázati
források, kisebb részét magántõke fedezi.
Az Orczy-negyed eddig kimaradt a felújításokból, de most a Közszolgálati Egyetem
környezetének fejlesztésével együtt ez is
reflektorfénybe került.
A holland szakértõk egyébként
már egy másik józsefvárosi terület, a Népszínház utca új életre
keltésén törik a fejüket. Mivel itt
még mindig elég sok kisiparos
mûhely mûködik, egyfajta „mesterségek utcáját” javasolják kialakítani, ahol egy helyen lehetne
megtalálni a lassan kiveszõben lévõ szakmák képviselõit. A Teleki
térre meg egy állatsimogató gyerekfarmot álmodtak meg. Hollandiában ezek igen népszerûek és
hasznosak: a hátrányos helyzetû
városi gyerekek gyakran a háziállatokkal való törõdés során tapasztalják meg elõször, hogy mit
is jelent a gondoskodás.
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Új életet kezdhetnek

Beköltöztek a bérlakásokba a LÉLEK-program résztvevõi
Egy szoba, egy konyha és egy fürdõszoba - nem nagy
dolog, sokak számára mégis csak álom. Évekig az volt
annak a három férfinak is, akik tavaly decemberben hajléktalanként költöztek be a Koszorú utcai LÉLEKházba, és akik június 8-án már saját használatú, önkormányzati tulajdonú, felújított bérlakásokat vehettek
birtokukba. A három egykori hajléktalan mára munkával rendelkezik, és összegyûjtötték az újrakezdéshez
elegendõ pénzösszeget is.
LÉLEK-program Józsefváros modell értékû programja, amelyet
más települések számára is követendõnek szán, és amelyhez két fõvárosi
kerület, Kõbánya és Ferencváros már
csatlakozott is. Célja a kerületben hajléktalanná vált emberek felzárkóztatása és
visszavezetése egy teljes értékû életbe. A
Lakhatási, Életviteli, Lelki segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi
(LÉLEK) programhoz azok a hajléktalanok csatlakozhatnak, akik elfogadják a
kerület által szabott feltételeket, hajlandóak együttmûködni. Amennyiben sikerül megállapodni, a hajléktalanok tanácsadást, egészségügyi ellátást, lakhatást és

munkát
kapnak.
Nemcsak a kivezetõ utat mutatják
meg tehát számukra, de a késõbbi
visszaesést is igye- Kocsis Máté átadja a LÉLEK-program három résztvevõjének a saját
használatú önkormányzati bérlakás kulcsát
keznek megelõzni.
A program második ütemében azok, akik a szakemberek rajtuk kívánnak segíteni a programmal,
szerint is felkészültek arra, hogy saját tette hozzá. Elmondta azt is, hogy erre a
háztartást és életet vezessenek, beköltöz- kerület 61 millió forintot költött, a Szociáhetnek az önkormányzat által biztosított lisügyi Államtitkárságtól pedig további
bérlakásokba. A három beköltözõ a szak- 150 milliós segítséget kaptak. Ennek köértõk szerint is felkészült arra, hogy több, szönhetõen még hatékonyabbá válhatott
az utcán, illetve hajléktalanszállókon töl- a program. A kerületvezetõ úgy véleketött év után saját bérlakásában lakjon, dett, hogy a program az elmúlt 20 év elamelynek bérleti dí- látásával szemben valóban megteremti a
ját és rezsijét a fizeté- kiutat a hajléktalanságból, emellett visébõl egyenlíti ki.
szont kiemelt feladatnak nevezte a „beA sajtótájékoztatón vezetõ utak” csökkentését, a hajléktalanKocsis Máté polgár- ság megelõzését. Kifejtette azt is, hogy a
mester hangsúlyoz- programnak csak elsõ eleme az, hogy mita, hogy a modell ér- nél többen visszakaphassák önálló életütékûnek szánt prog- ket. Legalább ilyen hangsúlyos az is,
ram azért kiemelt je- hogy elkezdték felmérni a több mint
lentõségû a kerület négyezer önkormányzati bérlakás lakóiszámára, mert az itt nak szociális helyzetét, s a rászorulóknak
élõ közel 2700 hajlék- adósságrendezési programot indítottak.
talan sorsát nem leNoéh András, a Baptista Szeretetszolhet félvállról venni. gálat programigazgatója a LÉLEK progKözülük 150-200 em- ram jelentõségét méltatta, amelynek köber itt Józsefváros- szönhetõen három emberrõl most végleg
Horváth Szilveszter, a LÉLEK-ház vezetõje együtt örül
ban vált hajléktalan- lekerülhet a hajléktalanok stigmája.
az új lakásbérlõkkel
ná, így elsõsorban
T.O.
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Józsefváros elítéli a Schweizer rabbi elleni fenyegetést
elháborodva olvastuk a héten
Schweizer József nyugalmazott fõrabbit ért rasszista megnyilvánulásról
szóló híreket. Józsefváros egy sokszínû
kerület, ahol számos vallási és etnika
népcsoport él együtt békességben. Józsefvárosban is számos zsidó vallású
ember él, sõt az Országos Rabbiképzõ –

F
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Zsidó Egyetem is ebben a kerületben
kapott otthont. Ezért különösen elítélendõnek tartjuk, ha bármely vallást
gyakorló és fõként idõs ember ellen
ilyen fenyegetés történik.
Szeretnénk világossá tenni, hogy Józsefvárosban sem érezheti magát senki
feljogosítva arra, hogy ilyen és ehhez

hasonló dolgokat tegyen vagy mondjon. Egyetértünk azzal a gondolattal,
amely szerint aki nemzetünk bármely
tagját vagy közös értékét tagadja vagy
meggyalázza, az önmagát gyalázza
meg.
Józsefváros Önkormányzata

KÖZTÉR
A tizenegy éve felelevenített ünnepen

Fõhajtás a névtelen hõsök elõtt
Az idén is a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Józsefvárosi Hõsi Halottak feliratot viselõ emlékkõnél tartotta megemlékezését a VIII. kerületi önkormányzat a Magyar Hõsök Napja alkalmából.
z az ünnep valahogy nincs benne a
köztudatban. Pedig egy 1924-es törvény a nemzeti ünnepek közé sorolta a világháborús hõseinkrõl való megemlékezést, és május utolsó vasárnapját a hõsök emlékünnepévé nyilvánította. Utoljára 1945-ben emlékeztek meg ezen a napon
Magyarország hõsi halottairól. A szocializmus éveiben nem volt kívánatos, hogy a
nemzet az elesett katonáira emlékezzen,
és csak a rendszerváltás óta tarthatók szabadon a megemlékezések. 2001
óta pedig törvény rendelkezik
a magyar hõsök emlékének
megörökítésérõl és a Magyar
Hõsök Emlékünnepérõl.
Az ünnep alkalmából május
25-én megélénkült a Nemzeti
Sírkert 15-ös parcellája. A Deák
Diák általános iskola tanulói
ünnepi mûsorukban Petõfi
Sándor, Móricz Zsigmond, Jókai Mór, Vida József kalauzolásával, versekkel, versbetétekkel
illusztrálva emlékeztek meg
történelmünk hõseirõl, hõsi
csatáiról, nemzeti tragédiáinkról. „Európa színpadán mi is
játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb
szerep” – idézték fel Petõfi szavait. Felelevenedett a tatárjárás és a mohácsi csata,
majd Rákóczi, a mezítlábas sereg élére álló
fõúr, aki mindenét feláldozta a hazájáért,
és a világosi fegyverletétel, amely a névtelen hõsöknek koldusbotot, a nemeseknek
kötélt vagy börtönt hozott. A gyerekek fe-
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jet hajtottak azok elõtt, akik a történelmi
idõk hõsei voltak, és azok elõtt is, akik a
két világháború katonáiként harcoltak,
megsebesültek, fogságot szenvedtek vagy
életüket vesztették.
Sántha Péterné alpolgármester asszony
ünnepi beszédével valószínûleg elgondolkodtatta a fõleg kerületi iskolásokból álló
megemlékezõ közönséget. Mi az, hogy Hõsök Napja? Kinek a hõsei, milyen eszméket, értékeket, igazságokat képviseltek,

képviselnek ma is? Katonák a hõsök, vagy
civilek is kiérdemelhetik ezt a magasztos
jelzõt? A Hõsök Napja eredetileg a nemzet
katonai mártírjainak napja volt. Azoké az
embereké, akik akkor is bátrak voltak, amikor minden józan megfontolás a kitartásuk
és hûségük ellen szólt. Azoké, akikrõl Balassi Bálint így énekel a katonaénekében:

„Az jó hírért, névért, s az szép tisztességért
õk mindent hátra hadnak, Emberségbõl
példát, vitézségrõl formát mindeneknek
õk adnak”. Vajon nincs helye a hõsök panteonjában Széchenyinek, Tisza Istvánnak
vagy gróf Teleki Pálnak? Õk nem fogtak
fegyvert, de szellemi pengeváltásban kiemelkedõk voltak, és Magyarország iránt
tanúsított hõsies elkötelezettségüket nem
vonhatja kétségbe senki. A mindent szabályozni akaró politikai elit minden korban a
maga igazát akarja bizonyítani, ezért hõseinket gyakran érte igaztalan vád, vagy teljes elhallgatás, mondván, hogy egy bukott
politikai rendszer kiszolgálói voltak. Vitatkozhatunk a történelmi helyzeteken, amelyek Magyarország mindenkori katonai
szerepvállalásához vezettek, de katonáink
áldozata az utólagos értékelésektõl független tény. Balassi szavai azonban minden
történelmi korszak személyiségeinek megítélésében iránytûnkül szolgálnak. Hõs az, akinek megvan az
emberi, erkölcsi tartása ahhoz,
hogy képes legyen mindent feláldozni.
A Cantores Ecclesiae Rézfúvós
Együttes mûsorát követõen az alpolgármester asszony a kerületi
önkormányzat nevében megkoszorúzta a józsefvárosi hõsi halottak emlékhelyét. A Fidesz-KDNP
koszorúját Zentai Oszkár helyezte el, a MSZP nevében Révész
Márta koszorúzott. Koszorút helyezett el továbbá Ipacs József
nyugállományú ezredes, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének
elnöke, Bocska Imre, a józsefvárosi szövetség elnöke, valamint dr. Nesztor Tamás, a
Hadigondozottak Közalapítvány elnöke.
Végül a kerületi iskolák küldöttei hozták
el koszorúikat, és az óvodások is letettek
egy-egy szál virágot Józsefváros névtelen
hõseinek emlékköve elé.

Látjuk, tudjuk, megoldjuk!
A Föld Napján elültetett fák közül soknál
úgy tûnik, mintha kiszáradt volna, vagy
nem lenne életképes.
Ezt mi is látjuk, és mindent meg is teszünk azért, hogy ne így legyen, de álljon
itt némi magyarázat a miértekre. 15 gömb
díszcseresznye fát ültettünk el a kerületben. Azért ezt a fajtát választottuk, mert
ez a fa várostûró, a lombkoronája nem nõ
túl nagyra, és gyönyörû a virágzata. Ahova ezeket a fákat szántuk, oda pont ilyen
díszítõ jellegû fa illett.
Elõfordul a fáknál, melyek törzsbe vannak oltva, hogy az ültetéskor sokkot kapnak. A sokkot kapott fák általában lebar-

nulnak, majd ledobják leveleiket. Szerencsés esetben azonban túlélik az átültetést,
és vagy az év második felében, vagy a
következõ évben hoznak új levelet.
Most vizsgáljuk a fák ágvégeit, hogy
van-e bennük élet. Amennyiben van, akkor sajnos 6-12 hónapot kell várni arra,
hogy kihajtsanak.
Amennyiben azonban beigazolódik,
hogy a fák nem élték túl az ültetést, úgy
természetesen kicseréljük a facsemetéket,
ha lehet, még sokkal nagyobb odafigyeléssel.
Kaiser József, elnök
Környezetvédelmi Alap (fatanács)
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INTERJÚ
Beszélgetés a Németh László általános iskola igazgatónõjével

Miért jó „németesnek” lenni?
Több szép, patinás iskolája is van Józsefvárosnak, de frissen felújított már kevesebb. Közéjük tartozik a Német utcai. A 2011 szeptemberi évnyitón büszkén
mondták a gyerekek: „Hú, a mi iskolánk a legszebb a kerületben!” Schranz
Sándorné igazgatónõ azonban nemcsak a falakra lehet büszke. Ennek a 116 éves
iskolának nagyonis mai profilja van. Az emelt szintû angol és testnevelés oktatás mellett a tanulók már az elsõ osztálytól kezdve elsajátíthatják az informatikai írástudást is. Így a nyolcadik év végén egy mindenütt elfogadott számítógép-használói jogosítvánnyal a kezükben hagyhatják el az általános iskolát.
upák és serlegek. A testnevelési
versenyeken aratott gyõzelmek
megannyi fényes trófeája. Csak
úgy roskadoznak alattuk a falat ölelõ polcok az igazgatónõ szobájában.
Hova teszi, ha még újabbakat nyernek a
gyerekek?
Ó, hát már a helyettesi irodában és a tanáriban is gyûlnek a
kupáink. Azt hiszem, új polcokat kell beszereznünk – mondja
Schranz Sándorné.
Hogyan lehet bekerülni a kis
bajnokképzõbe, mármint a testnevelés tagozatra?
A felvétel alkalmassági és képességfelméréshez kötött. A
testnevelés
tagozatosoknak
minden nap van testnevelés
órájuk, míg a többieknek hetente három. De miután a törvény
elõírja a mindennapos testnevelésre való áttérést, ezért délutánonként négy órától sportkör is
van. Ilyenkor bármelyik gyerek
bemehet a tornaterembe, ahol szakember
irányításával mozoghatnak (van tenisz és
asztalitenisz, labdarúgás és egyéb labdajátékok, atlétika, játékos gyermektorna). És
minden évfolyamon vannak iskolaotthonos osztályaink, ami egésznapos foglalkoztatást jelent. Az ide járó gyerekek napi
programjába pedig már kötelezõen beépül, hogy akkor is mozogjanak, amikor
épp nincs tornaórájuk.
Megvannak ehhez a feltételek?
Két tornatermünk van, és egy 60 négyzetméteres tornaszobánk. Ez is fel van szerelve tornaeszközökkel (padok, zsámoly,
kosárpalánk stb.). Itt tartjuk a kisebb létszámú, alsó tagozatos logopédiai osztályok tornaóráit. A gyerekek mozgásigényének kielégítésre van egy játszóudvarunk a mellettünk lévõ telken, a Német utca 12-ben. Ezen a bokrokkal és fákkal benõtt zöld területen labdázhatnak, van kosárpalánk és mászóka is, csúszdával, meg
homokozó. A sportudvarunkat viszont a
tatarozás alatt felvonulási területnek használták, az aszfalt fel van töredezve, ami
balesetet okozhat a testnevelés órán. Ezért
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pillanatnyilag nem használjuk, de amint
megkapjuk rá a pénzt, újra igazi sportudvarrá alakítjuk. Erre már kaptam is ígéretet a polgármester úrtól.
És akik kevésbé sportosak?
Azok harmadiktól osztott csoportban
angolból kaphatnak emelt szintû oktatást.

Van egy nagyszerûen felszerelt nyelvi laborunk, amit sok iskola megirigyelhet.
Nem az ECDL-t irigylik inkább? Mi is
ez pontosan?
Európai Számítógép-használói Jogosítvány a becsületes neve magyarul. Iskolánk 2008 óta akkreditált ECDL Oktató és
Vizsgaközpont. A gyerekeink az elsõ osztálytól kezdve órarendszerûen tanulnak
informatikát, a felsõ tagozattól pedig
emelt óraszámban. Délutánra szakköröket indítottunk kimondottan az egyes
ECDL-modulokra, ami azt jelenti, hogy
ingyen megismerkedhetnek a szövegszerkesztõ programokkal, a számítógépes
operációs rendszerekkel, az internethasználattal, az információs hálózati szolgáltatásokkal, a táblázat- és az adatbáziskezeléssel stb. És itt az iskolában mindjárt
le is vizsgázhatnak ezekbõl. Aki 8. osztályos korára legalább 4 modulból levizsgázik, az egy ECDL-bizonyítvánnyal a kezében hagyhatja el az iskolát. Mondanom
sem kell, hogy ez mennyire megnöveli a
munkaerõ-piaci esélyeiket, miközben a
középiskolák is el vannak olvadva az

ilyen diákok láttán. Sok pozitív visszajelzést kapunk.
Hol folyik az informatikai oktatás?
Két korszerûen felszerelt számítástechnikai termünk van, teljes körû internethozzáféréssel. Egyébként az egész iskola
be van hálózva wifi-vel, így a tanárok
bárhol elõvehetik az iskolai laptopot az
órai munka segítésére. Ez a fejlesztés is
az ECDL hozománya, nem az önkormányzattól kértünk rá pénzt. A felnõtteknek tartott ECDL-tanfolyamok díjaiból, valamint a tornatermek bérbeadásából évente közel hatmillió forint bevételünk van.
Így már érthetõ, hogy a tanulóik sorra
nyerik az informatikai versenyeket. A kerületi technika és életvitel versenyeken elért sikereik meg nyilván azzal függenek
össze, hogy van egy pompás tankonyhájuk. Hogyan tettek szert rá?
A hollandiai Szent István Alapítvány
magyar elnöke, vitéz Udvarhely Tivadar
úr révén. Az alapítvány az évek
során rengeteg támogatást nyújtott iskolánknak (kamionnyi
szép bútort hoztak Hollandiából, majd nagyképernyõs tévét,
késõbb a tantermek festéséhez,
a parketták lakkozásához kaptunk alapanyagot). A hiedelmekkel ellentétben nálunk ma
már minden osztályteremben új
bútor van. A tankonyhánk felújítására azért volt szükség,
mert a gyerekeink egy része itt
tanulja meg a háztartás vezetését. Udvarhely úr ezt megértette, és annyi adományt gyûjtött
össze, amelybõl berendezhettük
ezt a csodakonyhát: modern
tûzhelyekkel, hûtõszekrénnyel, szép
konyhaszekrényekkel, modern konyhai
eszközökkel, edényekkel. Imádják a gyerekek, olyannyira, hogy indítani kellett
egy fõzõszakkört is.
Említette a logopédiai osztályt. Ilyen
sincs minden iskolában
Kerületi szinten egyedülálló, hogy évfolyamonként egy-egy logopédiai osztály
mûködik az alsó tagozaton. Azok az óvodások kerülnek ide, akikrõl az országos
beszédvizsgálói bizottság szakértõje azt
állapítja meg, hogy a beszédhibájukat
ilyen osztályban kell korrigálni. Egy tanító
néni, egy logopédus és egy napközis tanító foglalkozik velük. Olyan komplex fejlesztést kapnak, hogy ötödiktõl már nincs
szükségük ilyen intenzív foglalkozásra.
Úgy tudom, hogy mûvészeti képzés is
folyik az iskolában.
Évek óta együttmûködési megállapodásunk van a Cilinder Alapfokú Mûvészeti
Iskolával. Ennek keretében nagy sikerrel
mûködik a kerámia-szakkör, ezt egy iparmûvész tartja. Pedálos korongot vettünk,
kaspókat csinálnak rajta a gyerekek. 

ISKOLA
„Hivatás, hit és hûség”

Harminc éves lett a Losonci Általános Iskola
A harmincadik születésnap jeles ünnep, nemcsak egy ember, de
egy intézmény életében is. A Losonci téri Általános Iskola május
30-án délután ünnepelte ezt a jeles napot. Az iskola tornaterme
adott otthont a nagyszabású rendezvénynek, amelyen az iskola
jelenlegi és egykori dolgozói, diákjai együtt ünnepeltek. A rendezvény díszvendége volt többek között Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, Sántha Péterné alpolgármester és Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke.
z ünnepség házigazdája, Stenczinger Csilla igazgatónõ öt szót emelt
ki köszöntõjében: hivatás, hit, hûség, erõfeszítés és kitartás. Ezekkel a szavakkal jellemezte az intézmény tanárainak
nevelõ-oktató munkáját, akiknek túlnyomó többsége már több mint 20 éve dolgozik az intézményben, és sokan – köztük az
igazgatónõ is – a kezdetektõl fogva részesei az iskola mindennapjainak. Kocsis Máté polgármester beszédében külön kiemelte az iskolának soha hátat nem fordító,
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összetartó közösségû tantestületet, akikbõl meglátása
szerint az iskola az erejét
meríti. Na meg persze abból
a rendíthetetlen jókedvbõl,
amely állandó ebben az inKocsis Máté, polgármester díszoklevelet adott át
tézményben. A polgármesStenczinger Csilla igazgatónõnek
ter hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a szülõi
munkaközösséggel szoros kapcsolatot lába, így mindig örömmel tér vissza ide.
ápolnak az itt dolgozó pedagógusok, a Ezután már a zenéé volt a fõszerep, a mûszülõi munkaközösség aktív részese az is- vész három dalt is elõadott, köztük – a mokola mindenna- dern technikának köszönhetõen – egy dupi életének. A ettet is: Elvis Presley felvételrõl, angolul,
beszédet az is- Komár László pedig magyarul énekelte a
kola tanulóinak Fiam címû számot.
színielõadása
Az ünneplés mellett a díjak is fontos
követte, majd szerepet játszottak ezen a délutánon. Jómegérkezett a zsefváros polgármestere a pedagógusnap
meglepetés ven- alkalmából Józsefvárosi Gyermekekért díjdég is, Komár jal jutalmazta Harciné Kosár Andrea taLászló, aki kon- nárnõt, Stenczinger Csilla igazgatónõ pecertje elején el- dig – a hagyományokat követve – kioszmesélte, hogy totta a tantestület tagjainak az idei „Magyermekkorát nyika néni” díjakat. Ezt a kitüntetést a tanJózsefvárosban testület dolgozói ítélik oda azoknak a koltöltötte, a kerü- légáiknak, akik saját meglátásuk szerint a
letben járt isko- leginkább kiérdemelték.
T.O.



Nem mindennapi kezdeményezés, hogy
egy általános iskolában tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a tanulók.
Ezt is a hollandiai mecénásunknak köszönhetjük. A felsõ tagozatosok szeptemberben pályázhatnak rá, egész évben versenyben vannak, és a ballagási ünnepélyen hirdetjük ki az eredményt. Évente
egy fiú és egy lány lehet a nyertes, olyanok, akik a jó tanulmányi eredményük, a
példás magatartásuk és szorgalmuk mellett lehetõleg minél több tanulmányi és
sportversenyen képviselik iskolánkat, és
aktívan részt vesznek a tanórán kívüli
programokban is. A két gyõztes fejenként
százezer forintos ösztöndíjat és egy oklevelet vehet át Udvarhely úrtól. Nagy a
versengés, mert nagy a tét. Érdemes jól teljesíteni a Némethben.
Mindez vajon ugyanígy biztosítható
lesz az összes tanulónak, ha szeptember-

Néptáncot tanít egy tánctanár, drámát egy színész. Együttmûködünk a Marczibányi téri mûvelõdési központtal, akik
ingyenes színházlátogatásokat szerveznek
a tanulóinknak. A Magyar Nemzeti Múzeum dolgozói pedig a felsõ tagozatos múzeumlátogató szakkörösöknek rendeztek különbözõ programokat.
A Német utcai iskola 1991 óta Németh
László nevét viseli. Mit jelent ez a mai
gyerekeknek?
Nagyon jó a kapcsolatunk Németh
László lányaival. Nincs olyan rendezvényünk, melyre ha meghívjuk õket, ne jönnének el. Rendhagyó irodalomórákat tartanak a gyerekeknek, amelyeken még mi
is tátott szájjal hallgatjuk az íróval együtt
töltött évekrõl szóló visszaemlékezéseiket.
A magyar szakos kolléganõnk remekül
felkészíti a gyerekeket az ilyen találkozásokra.

ben a Német utcába költözik a Práter iskola 10 osztálya? Beleértve a mindennapos testnevelést, a nyelvi és az informatikai képzést is?
Természetesen. Ezekhez megvannak a
tárgyi és a személyi feltételek. Szeretettel
várjuk mind a tíz osztályt, a tanáraikkal
együtt. A szeptember elsõ felét azzal töltjük, hogy évfolyamos megoszlásban csapatépítõ tréningeket szervezünk a gyerekeknek, ahol össze akarjuk majd szoktatni
a németeseket és a prátereseket. A két iskola eddig egymással rivalizálva versengett a sport- és a tanulmányi versenyeken.
Most azt kell megérteniük a gyerekeknek,
hogy már valamennyien egy oldalon állnak ebben az egyesített, nagy iskolában.
Tehát együtt kell küzdeniük valamilyen
közös cél eléréséért. Azt hiszem, az újonnan érkezõk hamar ráéreznek majd, hogy
németesnek lenni jó.
B.É.
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OKTATÁS
Józsefváros hálája és tisztelete jegyében

kotója, rendezõje, és nagy népszerûségnek
örvend tanítványai körében.
Burányi Gyuláné, a Józsefvárosi Zeneiskola igazgató-helyettes, aki kiváló szakmai-pedagógiai és mûvész-tanári felkészültségét és tudását mind a pedagógusi,
A kerületi hagyományokhoz híven a Pedagógusnap alkalmából kitüntették a mind a vezetõi munka területén magas
nevelés-oktatás területén kiváló munkát végzõ közalkalmazottakat. Június 6- szintre fejlesztette.
án kétféle szakmai kitüntetés, a Józsefvárosi Gyermekekért és a PolgármesteKarácsonyi Ibolya, a Németh László Álri Dicséret, valamint a pályájukat záró, nyugdíjba vonuló pedagógusok részé- talános Iskola magyar szakos tanára, akire a Pedagógus Szolgálatért Emlékérmek és a Jubileumi Diplomák kerültek nek óráin nagy hangsúlyt kap az érzelmi
átadásra a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
nevelés, a hazaszeretet, a szép magyar beszéd, aki nagy sikerrel készíti fel tanulóit
únius elsõ vasárnapja 1951 óta ünnep. A lenlegi óraadó tanára, akinek pedagógiai, az irodalmi-nyelvi versenyekre, és a kerüPedagógusok napja. A gyerekek ilyen- vezetõi gyakorlatát bizonyítják tanítványai- leti ünnepélyek, elõadások szervezésében
kor köszöntik fel oktatóikat, nevelõiket, nak jó helyezései a matematika versenye- is aktívan részt vesz, a halmozottan hátráés ez az ünnep ad alkalmat az oktatás terü- ken, és aki a tehetségek gondozása mellett nyos helyzetû tanulók részére színházlátoletén kiemelkedõ érdemeket szergató szakkört vezet, melynek
zett személyek iránti tisztelet mélköltségét sikeresen megírt pályátó elismerésére is. Nagyon megérzataival nyert összegbõl fedezi.
demelt kitüntetések kerülnek
Gyõri Miklósné, a Napraforilyenkor átadásra. Ahogyan
gó Napközi Otthonos Óvoda
Sántha Péterné alpolgármester
helyettes vezetõje, aki hatékony
asszony fogalmazott a józsefváromódszerekkel segíti a gyermesi ünnepség megnyitó beszédékek pozitív személyiségjegyeiben: „Nagy vállalkozás és hatalnek fejlesztését, és kiemelt fimas felelõsség a felnövekvõ genegyelmet fordít a hátrányos helyrációk tudásának, szellemének,
zetû gyermekek differenciált
erkölcsi tartásának, fizikai gyaraegyéni fejlesztésére.
podásának fejlesztése, irányítása.
Kincses Lajosné, a Práter ÁlA pedagógus saját magát adja a
talános Iskola gazdasági ügyinszó szoros értelmében, minden
tézõje, aki önálló munkájával
gesztusa, szokása, szavajárása kinagy segítséget nyújt az iskolatörölhetetlen nyomot hagy a fiatal
vezetés számára, és különösen
lelkekben. Ennek a nyomnak neérzékeny a szociális hátránnyal
„Polgármesteri dicséret” kitüntetést kaptak a kiváló pedagógusok:
mesnek, értelmesnek, szépnek és
küzdõ gyermekek problémáiKocsis Máté gratulál Karácsonyi Ibolyának
példának kell lennie. Hány és
nak megoldásában.
hány diák, majdani felnõtt életét
dönti el, többnyire akaratlanul, egy-egy nagy figyelmet fordít a halmozottan hátrá- Pedagógus Szolgálati
meghatározó pedagógus személyiség.”
nyos helyzetû tanulók felzárkóztatására is. Emlékérem
Az emlékérmet azok kapták, akik hoszTóth Károlyné, a Hétszínvirág NapköA „Józsefvárosi
zi Otthonos Óvoda óvodapedagógusa, szú pedagóguspályájuk lezárását határozGyermekekért” kitüntetettjei aki 10 éven keresztül volt az óvoda gyer- ták el és a jól megérdemelt pihenésre kéA 2011/2012-es tanévben az oktatási terü- mekvédelmi felelõse, és második éve a mi- szülnek. Köszönjük áldozatos munkájuleten kiemelkedõ szakmai munkát vég- nõségirányítási team vezetõje.
kat, amelyet a Józsefvárosi gyermekekért
zõknek járó egyik kitüntetést Zentai OszGalavics Tamásné, a Pitypang Napközi végeztek:
kár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnö- Otthonos Óvoda óvodapedagógusa, aki
Völgyesi Anna, óvodavezetõ – Naprake adta át. A bizottság határozata alapján tagja a drámapedagógiai csoportnak, segí- forgó Napközi Otthonos Óvoda
öten részesültek „Józsefvárosi Gyermeke- ti a gyermekek úszásoktatáson való részDr. Tarr Károlyné, tanító – Vajda Péter
kért” elismerésben:
vételét, cikkeket ír a Pitypang Hírmondó Ének-zenei Általános és Sportiskola
Lauter Péterné, a Szivárvány Napközi újságba, és gyermekvédelmi felelõsként
Stefán Tiborné, fejlesztõ pedagógus –
Otthonos Óvoda helyettes vezetõje, aki segíti a rászoruló gyermekeket.
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportamellett, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt
iskola
légkört biztosít óvodásai számára, komoly A „Polgármesteri Dicséret”
Béres Józsefné, gyógypedagógus, logokihívást vállalt fel a helyi sajátosságok ke- kitüntetettjei
pédus – Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolzelésére, és fõiskolai hallgatókat segít a pe- Kocsis Máté polgármester adta át az okta- gálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény
dagógus szakma módszertani ismeretei- tási szakterületen kiváló teljesítményt
Varga Sándor, igazgató – Molnár Ferenc
nyújtók másik kitüntetését. A Humánszol- Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Áltanek elsajátításában.
Harcziné Kosár Andrea, alsó tagozatos gáltatási Bizottság javaslatának figyelem- lános Iskola
tanító, a Losonci Téri Általános Iskola bevételével, polgármesteri döntés alapján
Zemniczki Zsuzsanna, matematika és
gyermekvédelmi felelõse, aki a projekt- öt fõ részesült Polgármesteri Dicséretben: mûszaki ismeret szakos tanár – Molnár FeBalás Rita, a Deák Diák Általános Is- renc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
oktatás lelkes követõje, és 2008 óta a tanulók gyermek- és ifjúságvédelmével is fog- kola magyar szakos tanára, aki az általá- Általános Iskola
nos iskolai munkája mellett a felsõoktatáslalkozik.
Halászné Bakró Andrea, napközis neveBacsáné Bolla Ilona, a Molnár Ferenc ban is tanít, elkötelezett az anyanyelvi kul- lõ, tanító – Losonci Téri Általános Iskola
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Álta- túra átörökítése terén, mûvészi élményt és
Tollasiné Kelemen Lívia, zongoratanár –
lános Iskola volt igazgató-helyettese, je- érzelmi töltõdést hozó iskola mûsorok al- Józsefvárosi Zeneiskola


Kitüntetések a Pedagógusnapra
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Boda Andrásné, tanító – Németh
László Általános Iskola
Böjte Gáborné, matematika-fizika szakos tanár, gyermekvédelmi felelõs – Németh László Általános Iskola
Rátkai Ferencné, igazgató-helyettes –
Németh László Általános Iskola
Vizi Katalin, német szakos tanár – Németh László Általános Iskola
Sápi Mária, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár – Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési Központ
Farkas Judit, rajzszakos tanár – Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési
Központ
Póti Ágnes, gyógypedagógus-logopédus utazó tanár –
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

tematika indításában, Zsolnai József nyelvi kommunikációs tanításában és a komplex tanmenetek kidolgozásában.
Gyémánt Diplomát a 60 éve végzett pedagógusok kaptak:
Arató Miklósné, született Telléry Mária;
Dalos Margit; Danka Zoltánné, született
Kovács Gizella Piroska; Dombay Sándor;

Bánhalmi Ferencné, született Sallai
Magdolna; Péchy Ágnes Erzsébet és Tóth
Tivadar.
Rubin Diplomát a 70 éve végzett pedagógusok kaptak:
Beke Márta és Papp Barna.
Beke Márta 1942-ben végzett a Budapesti Salvator Római Katolikus Intézetben. 34
éven át tanított a VIII. kerületben, a Bezerédi utcai iskolában.
Papp Barna 70 éve végzett a
Debreceni Tanítóképzõ Intézetben, és a VIII. kerületi
Bezerédi utcai és Dugonics utcai Általános Iskolában dolgozott igazgató-helyettesként
Az ünnepséget az Erkel Ferenc Vegyeskar koncertje és a
Vasas Néptánc Mûvészegyüttes fergeteges táncprodukciója
fogta méltó keretbe. Kocsis
Máté polgármester pohárköJubileumi diplomák
szöntõjében némi nosztalgiáKülön köszöntésben részesülval emlékezett meg azokról,
tek azok, akik diplomájukat
akik a tanárainkat tanították. A
Sántha Péterné vastaps kíséretében adta át az Arany, Gyémánt,
50, 60, 65 vagy 70 éve vették
mai pedagógusoknak pedig
Vas és Rubin diplomákat a nyugdíjas pedagógusoknak
kézhez. Sántha Péterné alpolmegköszönte azt, hogy a jövõ
gármester asszony vastaps kínemzedékek, sok problémával
séretében adta át a jubileumi diplomákat a Juhász Béláné, született Wolf Katalin; Kar- ugyan, de még mindig úgy nõhetnek fel,
nyugdíjas pedagógusoknak.
nutsné Cseh Zsuzsanna; Mélay Kálmánné, hogy tanáraiktól a maximumot kapják.
Arany Diplomát kapott Haraszti Kata- született Kovácsevics Brigitta; Székely „Önök tán ennek a társadalomnak az utollin, aki 50 évvel ezelõtt, 1962-ben vette át Andrásné, született Vogel Ágnes és Várhe- só reményei, hogy ezek a nemzedékek teltanítói oklevelét a Budapesti Felsõfokú Ta- lyi Istvánné, született Zimányi Zsuzsanna. jes értékû, hazájukat szeretõ, mûvelt és
nítóképzõ Intézetben. Pedagógiai munkáVas Diplomát a 65 éve végzett pedagó- képzett állampolgárai legyenek Magyarja során részt vett a Varga Tamás féle ma- gusok kaptak:
országnak.”

Gyulai Líviusz kiállítása a Józsefvárosi Galériában
Az év eddigi legnagyobb sikere Gyulai Líviusz Kossuthés Munkácsy-díjas, érdemes mûvész május 24-én megnyílt grafikai kiállítása volt a galéria látogatóinak körében. Míves grafikái, egyedi vonalvezetése, linómetszetei
és filmes munkái egyaránt kiemelkedõ mûvészi színvonalat képviselnek. A grafikusmûvész kiállítását Gyulai Líviusz monográfiájának szerzõje, Antall István esztéta nyitotta meg. Közremûködött Pap János színmûvész.
székelyföldi születésû
Gyulai Líviuszt gyermekkorában a világháború sodorta Magyarországra.
1962-ben végezte el a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolát.
Weöres Sándor könyvének, a
Psychének az illusztrálásával
robbant be a kulturális életbe.
Az 1970-es évek elején már külföldön is ismertté vált sajátos
hangulatú, alapos technikai tudásról, remek rajzkészségrõl,
nagy mûveltségrõl és összetéveszthetetlen iróniáról számot
adó egyedi és sokszorosított

A

grafikai lapjaival, illusztrációival. Munkáinak különös hangulatát az a stílusbravúr adja,
amely bármilyen korszakból is
merít, elgondolásaiban új egységet és harmóniát teremt.
1958-tól a magyar és világirodalom legjelesebb alkotóinak
mûveit, közel 500 könyvet illusztrált. Alkotásai otthonosságot sugallnak, bensõséges viszonyt a mûvel, az európai kultúrával, amelyet egységesnek,
átjárhatónak tekint és ábrázol.
Õ élesztette újra a zseniális magyar nyomdász-betûmetszõ

Gyulai Líviusz a kiállítás megnyitóján

Misztótfalusi Kis Miklós nyomdai tudását, eredetiségét.
1975-tõl indult rajzfilmes
pályafutása a hazai és nemzetközi filmes elismerést is meghozta számára. Filmjeit – melyeknek forgatókönyvét maga
írta – az egyetemes emberi
mûveltség, a mitológia és a

köznapiság természetes kezelése, nagy igényesség, rajzi tudásának nagyvonalú filmes
megjelenítése, mélységes humánum és eredetiség jellemzi.
A Józsefvárosi Galériában rendezett kiállításon külön termet
rendeztek be a filmes munkái
számára.
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Lakbérprogram, közösségi munka

jelentõs közösségépítõ erõvel is bírna. Ha
pozitívak lesznek a visszajelzések a Közösségi Kerteket illetõen, akkor a kerület
iskoláit is bevonnák a programba és számukra is kijelölnének telkeket, ahol a diákok kertészkedhetnek.
A megbeszélésen Budaházy Gusztáv, a
Négy Ház Egyesület elnöke szintén felvázolta elképzeléseiket a Munkáért lakhatás programmal kapcsolatban. Mint elmondta, számos ponton találkozik a
Munkáért lakhatás, vagyis a lakbérhátralékkal rendelkezõk ledolgozhat- szándékuk az önkormányzat terveivel,
nák közösségi munkával tartozásukat. Régóta téma ez az egyszerûnek tû- és megnyugtatónak tartja, hogy az önnõ, mégis számos kérdést felvetõ megoldás az ország számos településén, kormányzat is a lehetséges megoldásoígy Józsefvárosban is. Kerületünkben a Négy Ház Egyesület civil szervezet kon gondolkodik. Elmondása szerint az
is kezdeményezi ennek a programnak az elindítását, és mint arról Soós egyesületük célja az épített és a szociális
György, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta la- örökség megõrzése, a helyi sajátosságok
punkat, az önkormányzat is vizsgálja annak lehetõségét, hogy az arra érde- mellett, és hogy a lakókat motiválják sames, lakbérhátralékkal rendelkezõk hogyan dolgozhatnák le közmunkával ját környezetük rendben tartására. Mindtartozásaikat.
ebben szeretnének együttmûködni az
önkormányzattal is. Véleménye szerint a
lakosokkal szemben az önkorMunkáért lakhatás progmányzatnak is vannak hátraram elindításáról, lehelékai, strukturális mulasztátõségeirõl és a Magdolsai, igaz, tisztában van azzal,
na Negyed programok sikereihogy a jelenlegi vezetés egy
rõl és buktatóiról egyeztetett
tarthatatlan helyzetet örökölt,
Soós György, a Városgazdálamibõl nagyon nehéz kijönni.
kodási és Pénzügyi Bizottság
Lakhatatlan önkormányzati
elnöke a Négy Ház Egyesület
lakások, drogfészkek, lakásvezetõjével, Budaházy Guszmaffia – mind-mind olyan tétávval. Soós György a hivatalnyezõk, amelyek jelentõsen
ban fogadta a civil egyesület
hátráltatják a kilábalást. Ezért
vezetõjét, hogy felvázolja az
is fontos a közösségi munka,
önkormányzat elképzeléseit a
hogy együtt tudják felszámolprogrammal kapcsolatban, és
ni ezt az örökséget. A Négy
azokat a területeket, ahol a keHáz Egyesület fontosnak tartja,
rület vezetése együtt tudna
hogy a tervezett Munkáért lakmûködni a civil szervezetekhatás programba a pince- és
Soós György, a Városgazdálkodási és Pénzügyi
kel, hogy segítsenek a bajba
padlástakarításokat is vegyék
Bizottság elnöke (jobbról) a Négy Ház Egyesület vezetõjével,
jutott embereknek az adósságbe, hisz a társasházakban ez is
Budaházy Gusztávval egyeztetett
csapdából való kilábalásban.
sok problémát okoz.
ny.z.

Önkormányzat és civilek
közös tervei a lakhatásért

A

majd együttmûködni, késõbb a házfelügyelõi programba is be lehet kapA Városgazdálkodási Bizottság fideszes csolni.
elnöke elmondta, az önkormányzat nyitott arra, hogy támogassa a munkáért
Közösségi Kert program
lakhatás programot, de annak kidolgozása során természetesen számos feltételt A beszélgetés során Soós György eltisztázni kell. Soós György elsõ lépésként mondta, a belsõ udvarok felújítását köebben az évben a lakóépületek belsõ ud- vetõen jövõ évben megkezdõdhetne a
varainak átalakítását, felújítását javasolta Közösségi Kert program is, ez Nyugatbevenni a programba. Ehhez az önkor- Európában már több helyen mûködik.
mányzat térköveket és fákat is fel tud Józsefvárosban sok önkormányzati telek áll üresen, ezekbõl öt-hatot kijelölajánlani a házaknak.
A Munkáért lakhatás program egyik nének, termõfölddel feltöltik, és ott pakérdése, mint arra a bizottsági elnök is radicsomot, paprikát, zöldségeket, fûkitért, hogy a résztvevõk csak a saját szernövényeket termelhetnének a körvagy mások házán is végezhessenek nyezõ házak lakói. Mindegyik kertnek
munkát. Emellett számos megoldandó állandó gondozója lehetne, akik szinkérdést kell tisztázni, például, hogy kik tén részt vennének a programban. Ehvehetnek részt a programban. Ennek ki- hez pályázati pénzeket is lehetne szeválasztását az önkormányzat civil szer- rezni – hangsúlyozta a bizottság elnövezetek bevonásával kívánja megvalósí- ke. Véleménye szerint a kezdeményetani. Soós György felvetette annak lehe- zés amellett, hogy rendbe tenné és tisztõségét is, hogy azokat, akikkel jól lehet tán tartaná az önkormányzati telkeket,

Belsõ udvarok felújítása
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A Karácsony Sándor utca egyik
felújított házának belsõ udvara

FESZTIVÁL

Harmadszor is Fõzdefeszt
„A jó sör demokratikus alapjog” – hirdeti a szlogen,
melyet a Fõzdefeszt szervezõi rendezvényük mottójául
választottak. Június elsõ hétvégéjén a gasztronómia
játszotta a fõszerepet a Palotanegyedben, hiszen Józsefváros Önkormányzatának támogatásával immár
harmadik alkalommal rendezték meg a kézmûves sörök versenyét a Szabó Ervin téren, a Mikszáth téren és
a Krúdy utcában.

avaly májusban az elsõ Fõzdefeszt
hatalmas sikert aratott, és októberben a második Fõzdefesztre már
több tízezren látogattak el. Az érdeklõdés
azóta sem csökkent, három napig egy talpalatnyi hely sem maradt szabadon az említett tereken és utcákban. A közönség lelkesedése nem maradt hatástalan, és a hangulatos rendezvényre ez alkalommal már
21 sörfõzde érkezett, hogy bemutassa õsz
óta kikísérletezett új remekmûveit, vagy
régi receptjei felturbózott változatát. És
persze új sörfõzdék is csatlakoztak a nemes versengéshez.

T

Kóstolhattunk meglepõen zöldalmás, fügés és vilmoskörtés ízû különlegességeket,
a Kálvin téren a Hara’Punk egy kibelezett
Trabantból csapolta a Papap O’Hara nevû
sötétbarna sörét, a Házi Sörfõzõk sátrában
pedig extrém fekete és édes sörkülönlegességet ihattunk. A Szabó Ervin téren
meggysört kortyolhattunk, de az almaborok kedvelõi sem maradtak szomjasak:
körtés és almás cidert kóstolhattak. Az idei
év különlegességének számítottak a „gerillasörfõzõk”, akik a kézmûves sörfõzdéknél
fõzették meg nagy mennyiségben azokat a
söreiket,
amelyeket
most bemutattak a
nagyérdemûnek is. A
külföldi sörfõzdék sem
hiányozhattak az eseményrõl. A Brit Nagykövetség Fuller’s söreivel, a BeerBier csapat
pedig a végtelenül érzékeny, tradicionális
angol sörmûfajjal, a
„real ale”-lel örvendeztette meg a Fõzdefeszt
közönségét. Csehekbõl
is erõs volt a felhozatal,
a szervezõk a Pivót és a

„Játék a színészekkel – játék a színészettel”

Évadzáró buli a Bárkában

Hrabalt hívták meg. Idén elõször bajor
stand is volt a fesztiválon, ahol a Németország legjobb sörének tartott Schneider
Weisse Aventinust mutatták be.
A sörökhöz illõ ételekbõl sem volt hiány, a hangulatról pedig utcazenészek és a
fesztiválon bemutatkozó új, június 1-jén
induló internetes Sörrádió, a sörös zenék
szakértõje gondoskodtak. A legközelebbi
Fõzdefesztet szeptember közepére tervezik, amikor a most leadott szavazatok
alapján a szervezõk szeretnék kihirdetni
Magyarország kedvenc sörét is.
T.O.

nalig tartó fergeteges rock and roll bulira hangolódva az utolsó
feladatban a csapatoknak egy táncverseny keretében kellett megmutatniuk, milyen figurákra képesek. A Bárka társulata így búcsúztatta tehát a 2011/12-es színházi évadot, és mindenkit sok
szeretettel várnak a 2012/13-as évad elõadásaira is.
T.O.

Együtt játszani jó, színházban játszani pedig óriási élmény.
A Bárka Színházban június elsején, a Teljes tízedik évad címû elõadást követõ évadzáró partin már harmadik alkalommal adódott lehetõsége a nagyérdemûnek együtt játszani a
társulat tagjaival.
A Bárka Kávézóban a színház évadzáró buliján három csoport
mérte össze ügyességét. Elsõ feladatként a színészeknek ismert
embereket kellett úgy körülírniuk, hogy csapattársaik kitalálják,
kirõl is van szó. Ezután közismert dalok szövegét kellett átírni
úgy, hogy a szótagszám megegyezzen az eredetivel, hiszen az új
mûvet a csapatnak elõ is kellett adnia. A következõ feladatban
italokat kellett felismerni szaglás és ízlelés alapján, és nem maradhattak ki az improvizációs feladatok, a helyzetgyakorlatok sem,
melyekben a színészek és a nézõk együtt, négyfõs csoportokban
rögtönöztek vicces jeleneteket. A játékos vetélkedõ végén, a haj-
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Gyermekvállalás és droghasználat
Ezzel a címmel tartottak tanácskozást május 18-án a Józan Babák Klubban, a Baross utcában a témában illetékes intézmények és szakemberek. Az egész napos rendezvény az idén 18 éves Magyar Emberi Jogvédõ Központ Alapítvány (MEJOK) által elindított „Anyukám
világa”– Józan Babák Klub drogalternatíva program keretében zajlott.
rendezvényen Balogh
István Szilveszter, önkormányzati képviselõ, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum társelnöke, emlékeztetett rá, hogy
szükség van a követendõ példákra, mert csak azokon keresztül lehet látni, hogy van
egy másik választás, egy másik
út is. Ezután ismertette a kerületi drogstratégiát, mely elmondása szerint egy többlépcsõs, komplex program. Az elsõdleges cél, hogy a különbözõ
intézmények együttmûködve
tudjanak érvényesülni, és hogy
a civil szervezetek helyzete is
rendezõdjön. „1800 civil szervezet van bejelentve a kerületben, de csak 30 ténylegesen aktív van köztük” – mondta a
képviselõ. – A többiek helyiségbérlést kérnek, de nem tudjuk, miben mûködnek együtt
az önkormányzattal. Ezeket a
viszonyokat szeretnénk ren-

A

dezni” – tette hozzá. Ezután
beszélt a roma lakossággal
kapcsolatos stratégiákról és a
„Lehetsz te is ilyen” kampányról is, amelynek keretében különbözõ programok segítségével szeretnének pozitív példaképet és alternatív utakat mutatni a romák számára.
Az egész napos tanácskozás
elsõ részében a gyermekbántalmazás volt a téma. Toma
Andrea védõnõ és Asbóth Katalin mentálhigiénés szakember voltak az elsõ felszólalók,
akik Sose rázd a kisbabádat! – a
csecsemõbántalmazás megelõzése
címmel tartott elõadásukban
beszéltek a gyermekbántalmazás egyik speciális, sokszor
nem tudatosan, szándékosan
elkövetett formájáról, a csecsemõ megrázásáról, melynek
igen súlyos, akár életveszélyes
következményei lehetnek. Ezzel a legtöbb szülõ nincs tisztában, éppen ezért fontos a tá-

jékoztatásuk, és más problémakezelési módok megismertetése a szülõkkel.
Kálmándy-Pap Ágnes, a kerületi
Humánszolgáltatási
Ügyosztály Gyermekvédelmi
Iroda vezetõje a gyermekbántalmazás formáiról és okairól
beszélt. Elmondta, komoly
problémát jelent, hogy a nem
megfelelõen gondozott, bántalmazott gyermek sokszor maga
is bántalmazóvá válik felnõttként, mert ezt tartja helyes gyereknevelési módszernek. Arra
is felhívta a figyelmet, hogy a
fizikai bántalmazást és a testi
elhanyagoltságot könnyû észrevenni, de a szexuális bántalmazás és a lelki elhanyagolt-

ság, az érzelmi visszaélés sokszor rejtve marad. Hangsúlyozta, mennyire fontos lenne,
hogy a témában illetékes szakemberek és intézmények
együttmûködjenek egymással,
hiszen mindenki más-más
szemszögbõl látja ugyanazt a
problémát. A program elsõ felének zárásaként a Józan Babák
Klub playback színházának
elõadását láthatta a közönség,
melynek keretében a színészek
a nézõk által elmesélt konfliktushelyzeteket és azok lehetséges feloldásait játszották el. A
konferencián szó volt még a
droghasználó várandós nõk,
szülõk és gyermekek ellátásáról, mely feladatból itt a kerületben jelentõs részt vállal a Józan Babák Klub.
T.O.

Yan Yeresko kiállítása
A Magyarországon élõ fehérorosz festõmûvész, Yan Yeresko a minszki Képzõmûvészeti Akadémia elvégzése után,
2007-ben költözött hazánkba feleségével, a szintén festõmûvész, Nadya
Hadunnal. Itt is diplomát szereztek a
budapesti Képzõmûvészeti Egyetemen.
Lírai gondolatokban gazdag mûveikben eredeti hazájuk mûvészi és kulturális hagyományait az új otthonuk
által ihletett motívumokkal ötvözik.
eresko geometriai ellentéteket felvonultató figurái feloldódnak színes, urbánus és természeti világukban.
Érzelemdús csendéletein ragyogó festékfoltok állnak össze felismerhetõ figurákat idézõ formákká. Más képein
korlátozza a meleg színek körét, és leginkább a barna különbözõ árnyalatait
alkalmazza, ami a gyökereihez való
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visszatalálás szándékát jelzi. A számtalan
követhetõ út, lehetõség ámulatában szinte
elveszõ festõnek most újra belsõ énje, személyes hangja kerül elõtérbe. Folyamatosan újragondolja mûvészetét és továbbtanítja, fejleszti magát. Témái közül azonban
nem egy újra és újra visszatér: szüntelenül
foglalkoztatja a már említett hagyomá-

nyok, a közös múlt kérdése, a vallás és a
mûvész kapcsolata, illetve maga az emberi
szépség. Új mûvein alakokat láthatunk: nõi
aktokat és színekbe burkolt portrékat.
Utóbbiakat a festõ képzelete hívta életre,
érzelmeket sûrítenek magukba. A kiállítás
festményeinek másik körét a valós személyekrõl festett férfiportrék, illetve egy tûzoltózenekart ábrázoló képek alkotják. A
festõ egyrészt érdekesnek tartja a rézfúvós hangszerek különös, szinte szürrealista formáját, másrészt ezek a képek a
hatalmi reprezentáció kérdéseit is felvetik. Yeresko mûvészetének harmóniája
valószínûleg ebben az egyszerre személyes és közösségi, lokális és globális
gondolkodásmódban gyökerezik.
Az Ari Kupsus Galéria nyári szünet elõtti utolsó kiállítása június 22-ig
tekinthetõ meg a Bródy Sándor utca
23/b alatt.

TRIANON

A nemzeti összetartozás napja
Az Országgyûlés a trianoni tragédiára emlékezve 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét, az elsõ világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, és megerõsítette, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme. A kerületben ehhez a naphoz kapcsolódóan több megemlékezést is tartottak idén.

Józsefvárosi Önkormányzat által
szervezett megemlékezést és gálahangversenyt június 4-én este az
Ötpacsirta utcában, az Építész Udvarban
hallgathattuk végig. Az ünnepélyen Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere mondott beszédet. Emlékeztetett rá, hogy kilencvenkét éve olyan békediktátumot erõszakoltak ránk, melyhez hasonló még nem
született a történelem során. „Az OsztrákMagyar Monarchia egyik államaként a legsúlyosabban büntették hazánkat. Elvették
területünk kétharmadát, lakosságunk hatvan százalékát, az út- és vasúthálózatunk,
az ásványkincseink és a nyersanyaglelõhelyeink legjelentõsebb forrásait, kulturális
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élettõl pezsdülõ és értékekben gazdag
nagyvárosainkat. Mi mégis itt vagyunk, Trianon napja pedig a Nemzeti Összetartozás
Napjává vált”- emlékeztetett rá az alpolgármester asszony. „A határon túli magyarok
tömegesen veszik fel a magyar állampolgárságot, kifejezve ezzel a nemzeti összetartozás érzését. Felemelõ érzés osztozni az örömükben. Felbecsülhetetlen tõkét képviselnek: egy párbeszéd kezdetének esélyét,
mely Kossuth régi tervének, a Dunai konföderációnak megvalósulásához vezethetne”
– mondta, majd hozzátette – „Ehhez azonban két fél kell, hiába adott a lehetõség. Bízom benne, hogy a nemzetiségi sorsra ítélt
magyarok segítségével – akiknek így törté-

nelmi mértékû küldetésük van – egyszer talán a szomszéd népek is belátják, hogy nem
velünk szemben kell meghatározniuk önmagukat, hiszen mindannyian a Kárpátmedencében élünk” – zárta megemlékezõ
beszédét Sántha Péterné.
A rendezvényen ezután a zene játszotta
a fõszerepet. A Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán férfikar - melynek tagjai közül
többen az Operaház énekesei – zengõ
hangjával betöltötte a teltházas termet. Pálinkás Péter Magyar Örökség-díjas karnagy vezénylésével ismert magyar zeneszerzõk, többek között Erkel Ferenc,
Huszka Jenõ és Kacsóh Pongrác mûveit
adták elõ. A szólóénekesek, Bartha Eszter,
Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Kozári János, Ormándy József, Pálinkás László,
Portisch Lajos, Újvári Gergely és Zöld Ildikó csodálatos hangja és Papp Gyula zongoramûvész virtuóz játéka a kintrõl behallatszó vihar ellenére is érezhetõen elvarázsolta és magával ragadta a nézõket. A közönség a mûsor végén felállva tapsolt a
mûvészeknek, és teljes szívbõl, alkalmi
kórussá alakulva, zengõ hangon énekelte:
„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh
magyar!”
T.O.

Sorstöredékek Trianon után
A nemzeti összetartozás napjára a Polgárok Háza is nagyszabású mûsorral
készült. A Bánffy György Kulturális
Szalonnal és a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesülettel közösen hozták
el az érdeklõdõknek június 2-ára
Kubik Anna és Blaskó Péter
Sorstöredékek Trianon után címû
felolvasóestjét.
Kossuth-díjas színmûvészek
mûsora - melynek õsbemutatójára 2011. június 4-én került sor a
párizsi magyar nagykövetség konzulátusának dísztermében – elsõsorban nem a békeszerzõdést, hanem az abból következõ magyarországi történelmi eseményeket és
azok hatásait idézte fel. Mindez
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azért fontos, mert a trianoni békeszerzõdésrõl és annak gazdasági hatásairól sokszor értekeznek a történészek, a területek
elvesztésének Magyarország szellemi életére gyakorolt hatásáról azonban ritkán

esik szó. Az idézeteket hallgatva érdekes
volt megfigyelni, hogy a tragédiát követõ
történelmi sorsban hogyan rejtõztek el az
egyéni sorsok, és az írásokból hogyan rajzolódott ki egy nemzet identitása. Többek
között Jászai Maritól, Ady Endrétõl, Juhász Gyulától, Kosztolányi
Dezsõtõl, Illyés Gyulától, Márai
Sándortól, Radnóti Miklóstól, Örkény Istvántól, Kányádi Sándortól
és Füst Milántól hallhattunk személyes, vallomásos hangvételû gondolatokat. A mûsor, mely a gyász
és a siránkozás helyett a reményteli
jövõbe vetett hit és az összetartozás-tudat jelentõségét helyezte elõtérbe, Trianontól egészen napjainkig végigkövette a magyar sorsot.
T.O.
13

KÖZTÉR

Hogyan juthatunk azonnal információhoz?
Néha tanácstalanná válunk, és a döntéshez azonnali információkra van szükségünk. Elõfordul, hogy nem vagyunk internet közelben, vagy nem jut eszünkbe egyetlen
egy telefonszám sem, melyet felhívva segítséget kaphatunk. Ilyenkor jön igazán jól az okostelefonunk, mellyel
bárhol, bármikor információhoz juthatunk. Talán ez az
egyik oka annak, hogy – válság ide vagy oda – ezekbõl a
készülékekbõl rekord mennyiséget adtak el a forgalmazók az elmúlt években.
ózsefváros – a budapesti kerületek közül negyedikként
– most egy ingyenesen letölthetõ okostelefon alkalmazással teszi kényelemesebbé az itt
lakók és az ide látogatók életét. Hogy miért is könnyíti
meg mindennapjainkat ez az
ingyenesen letölthetõ alkalmazás? Mert minden információ ott van a kezünkben egy
helyen. Néhány kattintással
megtudhatjuk, hogy mi történik a kerületben. Programokat, kiállításokat, koncerteket
kereshetünk estére. Azt is
megtudhatjuk, melyik utcákat
kerüljük, hol vannak útlezárások, vagy melyik játszóteret
újítják fel éppen. Segítségével
kitalálhatjuk, hova menjünk

J

vacsorázni, vagy éppen mely
cukrászdákban kapható az ország tortája. De a nyitvatartások és a képviselõi fogadó
órák is egy pillanat alatt kideríthetõek a segítségével. Egyszóval minden, amit tudni lehet és érdemes, és a felhasználónak mindez nem kerül egy
fillérjébe sem.
Az interaktív multimédiás
alkalmazás a kerület közel 200
kiemelt helyszínét, nevezetességét mutatja be a látogató
számára. A kulturális eseményekrõl és a kerületben található szolgáltatásokról is könnyen szerezhetünk információt. Megismerhetünk 23 kulturális nevezetességet, 32 sétaútvonalat, és megtekinthetjük

az állandóan frissülõ eseménytárat. Emellett 18 szálláshely illetve 21 étterem és
cukrászda adatait és nyitvatartási idejét is elolvashatjuk,
a szabadidõs és sportolási lehetõségeket pedig 15, az eseményekkel egybekötött helyszín reprezentálja. Józsefváros
Egyetemváros, így nem lehet
kihagyni a felsõoktatási intézményeket sem, amelyek az alkalmazásban 11 adatlapon jelennek meg. A kerület kiemelt
szolgáltatásának, a Józsefváros kártyának elérési helyei
szintén megtalálhatóak az applikációban. Az egyes
helyekrõl rövid leírás olvasható a
hozzájuk tartozó
adatokkal (cím, telefonszám, e-mail,
a weboldal), amelyek elmenthetõek
a telefonkönybe.
A címek térképen
is megjeleníthetõek, az aktuális pozíciótól útvonal is
tervezhetõ hozzá-

4-es metró

Kezdõdhet a felszínrendezés
a II. János Pál pápa téren
A II. János Pál pápa téri megálló
építésérõl kért felvilágosítást Zentai
Oszkár, önkormányzati képviselõ a
DBR Metro Projekt Igazgatóságától. A körzet képviselõjeként a projekt várható befejezésérõl, a tér felszíni rendezésérõl és a környéket
elcsúfító palánk lebontásáról érdeklõdött, de rákérdezett a környék útburkolatának megújítására is.
ár júniusban elkezdõdhet a felszínrendezés a II. János Pál pápa téren – tájékoztatta a DBR Metro
Projekt Igazgatósága Zentai Oszkárt,
a 4-es körzet képviselõjét. A képviselõt arról tájékoztatták, hogy a szerzõdés értelmében a jelenlegi munkaterületet csak a projekt befejezésével
párhuzamosan – 2014 elsõ felében –
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kell átadnia a vállalkozónak, azaz addig kell rendeznie a felszínt, de mind
a DBR, mind a vállalkozó törekszik
arra, hogy egyes munkafázisokat elõrébb hozzon, és egy-egy elkészült felszínrészt korábban visszaadjon a kerületieknek. A kivitelezõ úgy tervezi,
hogy már 2012 õszén szûkülhet a
munkaterület, ez persze attól is függ,
hogyan tudnak haladni a felszínrendezési munkákkal.
A tájékoztató szerint a metróépítés
keretében csak az állomás fölötti és a
hozzá kapcsolódó, jelenleg körbekerített rész újul meg, a sportpályát és a játszóteret nem újítja fel a vállalkozó,
azonban egy új kutyafuttató épül majd.
Zentai Oszkár tájékoztatása szerint a
zöld felület is felfrissül a téren, hiszen
jelentõs mennyiségû fát, cserjét, bokrot

juk. A könnyebb kezelést segíti, hogy a helyek elmenthetõek
a kedvencek közé, és a legnépszerûbb, mások által kedvencnek jelölt helyszínek is megnézhetõek. Az adatokban bármilyen szóra rá lehet keresni,
de kategóriák szerint is böngészhetünk. Mindehhez még
internet hozzáférés sem szükséges, hiszen ha naponta egyszer wifi közelében van a felhasználó, megkapja a frissítéseket.
Az itt látható QR kóddal már
le is tölthetik az alkalmazást!

és virágot fog ültetni a kivitelezõ, akinek a feladatai közé tartozik a füvesítés, sétányok kialakítása,
padok és asztalok elhelyezése, medenceépítés, valamint járdaépítés a most körbevett részen.
Ezenkívül a térburkolás a kijárat és a lift körül, valamint a park világításának kialakítása, illetve egy
ivókút elhelyezése is.
Útfelújítási munkák viszont már nem lesznek,
hiszen 2009-ben megújult a csomópont a Népszínház utca, Bérkocsis utca, Nagyfuvaros utca, Dologház utca és Luther utca találkozásánál, a Luther
utcai csomóponttól a Szilágyi utcáig, valamint a
Dologház utca a Vay Ádám utcáig.

KULTÚRA

Hazatért a Gyermek Alkotókör vándorkiállítása
Õsszel már megcsodálhattuk az Önkormányzat épületében azokat az alkotásokat, melyeket a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési Központ Gyermek Alkotókörének kis mûvészei készítettek. A rajzokat aztán egy
vándorkiállítás keretében számos helyen megtekinthették az érdeklõdõk. A
mûvek most hazatértek „szülõhelyükre”, a Lakatos Mûvelõdési Központba.
kiállítás megnyitóján Szentandrássy
István Kossuth-díjas festõmûvész és
Dr. Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezetõ elnöke köszöntötte a gyerekeket. A rendezvényen díszven-
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dégként részt vett Zentai
Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke is. A megnyitó részeként egy kimagaslóan tehetséges kilencedik
évfolyamos tanuló hegedûjátékát hallhattuk, illetve megtekinthettünk két animációs
rövidfilmet is, melyek a kiállító mûvészek alkotásaiból
készültek.
Az alkotókör vezetõje,
Somody Beáta lapunknak elmesélte, hogy a kiállítás komoly csapatmunka eredményeként jött létre. A gyerekek együtt dolgoztak, segítették
egymást az alkotási folyamat során, az önálló mûveket pedig õk maguk válogatták úgy csoportokba, hogy
együtt újabb alkotássá egészítsék ki egymást. „Nagyon
elõítéletes világban élünk, én
pedig ezekre az elõítéletekre
próbálok erõteljesen rácáfolni. A tanítványaim sokszor
saját magukkal szemben elõítéletesek: nem hiszik el,
hogy van bennük érték, tehetség, amit meg kell mutatniuk. Hiszen a mûvészet lé-

Egészséges, takarékos, környezetvédõ, multiellenes

„50 kilométeres” diéta
Június elsején, a Gyulai Pál utcai Szatyor Boltból indult második útjára a
Messzelátó Egyesület klímavédõ és
életmód-változtató programja, az 50
kilométeres diéta. A diétához csatlakozók azt vállalták, hogy egy hónapon át minden élelmiszerüket 50 kmes körzetbõl szerzik be.
A megnyitón ismertették a diéta szabályait, eljöttek azok, akik
2010-ben már részt vettek egy
ilyen programon, és azóta is boldog életmódváltók. Volt „50 kilométeres lakoma” is zöld salátával, zöldborsóval és spenótos tojáslepénnyel. Bemutatkozott a józsefvárosi Szatyor Bevásárló Közösség, de más 50 kilométeres beszerzési helyekrõl is tudomást lehetett szerezni.
A diéta alapötletét egy kanadai
házaspár könyve inspirálta,

amelyben 100 mérföldes diétájukról számolnak be. Õk akkor arra vállalkoztak,
hogy kerek egy esztendõig csupán 100
mérföldön belül termesztett alapanyagokból készítik ételeiket. A cél az, hogy
mindent, amit megeszünk, olyan helyi
termelõktõl szerezzünk be, akik kímélõ

nyege a láttatás. Önmagunk, saját személyiségünk kifejezése és közvetítése. Megmutatni, hogy itt vagyunk, színesek vagyunk, mások vagyunk, érdemes ránk figyelni. Márpedig ahhoz, hogy ez hiteles,
autentikus legyen, a mûvésznek a saját
identitáskultúrájából kell merítenie. Ebben
segítem õket: megpróbálom megõrizni a
tisztaságukat, közben megtanítani nekik,
hogyan mutathatják meg a bennük lévõ
tüzet és értékeket másoknak”- mondta
Somody Beáta.
Az alkotásokat, melyek ablakot nyitnak
egy másik világra, néhány napig a Mûvelõdési Központban, június második felétõl
augusztusig pedig az Art Brut Galériában
láthatják az érdeklõdõk.
T.O.

módon, vegyszermentesen termesztenek,
és közelrõl hozzák a portékáikat. Ezzel
jót teszünk a szervezetünknek és a környezetünknek is.
A helyi élelmiszerek fogyasztása több
egyéb szempontból is fontos. A húsok tartósításakor kevesebb egészségre káros
vegyszerre van szükség. Ha keveset utazik egy termék, akkor kevésbé szennyezi
a környezetet a szállításával, továbbá
nem kell egyre nagyobb dobozokba csomagolni, így nem termelõdik több tonna
szemét a csomagolóanyagokból. Ugyancsak fontos érv a hazai termelõk
támogatása, hogy a külföldre profitot termelõ üzletláncok mesterségesen alacsonyan tartott élelmiszeráraival és esetlegesen roszszabb minõségû termékeivel
szemben talpon tudjanak maradni.
A programról és a csatlakozás
lehetõségeirõl a www.messzelato.hu honlapon lehet tájékozódni. A 2012-es év témája: Önkéntesség 50-en innen és túl. Régi és
új workshopok: sajtkészítés,
szappanfõzés, kenyérsütés, csalánkúra.
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JÓZSEFVÁROSI
GALÉRIA
VIII. ker.
József krt. 70.
Telefon: 313-9883

Kiállítás:
 Martsa István szobrászmûvész születésének 100.évfordulója alkalmából
június 14-én csütörtökön 18 órakor nyílik
kiállítás,amely július 2-ig megtekinthetõ.

Civil szervezetek:
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai
(KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsárné elnök asszony és Galler
Gábor fõtitkár. Társasházakkal kapcsolatos
jogi tanácsadás június 26-án 16 órától.
Vezetõ tanácsadó: dr. Molnár Erika ügyvéd
 MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja minden
csütörtökön 14-16 óráig
 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Józsefvárosi Csoportjának klubdélutánja

minden hónap elsõ péntekén 14.00-16.00
óráig.
 Szõnyi István Képzõmûvészeti Kör minden hétfõn 14-17 óra között tartja foglalkozásait a kamarateremben. Vezetõ tanár M.
Kass Judit festõmûvész, mûvészettörténész.
 Kisgrafika Barátok Köre június elsõ szerdáján.

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.
Kezdõ csoportok: minden kedden 18 órától.
Csatlakozási lehetõség már mûködõ kezdõ csoporthoz: minden
hétfõn 19 órától. Elsõ alkalom ingyenes!
www.jogatan.com
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos kortól 14 éves korig, 4-

artsa István szobrász, kétszeres
Munkácsy-díjas, érdemes mûvész
1949-tõl 1978-ig élt és dolgozott a VIII. kerületi József utcai mûtermében. Itt alkotta
meg 40-nél több köztéri szobrát, kisplasztikáit, érmeit. Mûvészetét az erõteljes
plaszticitás és a lírai hangvétel jellemezte.
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A Józsefvárosi Galériában található termek
bérelhetõek:
– Kiállító nagyterem: 80 m2
– Emeleti nagyterem: 90 m2
– Emeleti kisterem: 30 m2
Bõvebb információ és felvilágosítás a következõ telefonszámon: 06-1-313-9883
Bõvebb információ és felvilágosítás,
Józsefvárosi Galéria: 06-1-313-9883

Elõszó egy kiállításhoz

M

8 fõs csoportokban, hétfõnként 9 órától,
csütörtökönként 16.30-tól.
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás 14 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70948-4604-es telefonszámon.
www.menomanotorna.hu

Kerületünkben a József utca – Tolnai Lajos utca sarkán levõ kis téren látható „Ülõ
nõ” címû szobra.
Idén, június 23-án lenne 100 éves. Az
ez alkalomból nyílt emlékkiállítás megnyitóján Martsa Piroska szobrász-restaurátor vetítettképes elõadás keretében

mesél édesapja életérõl, munkásságáról. A földszinti kiállítótérben a szobrászmûvész számos kisplasztikája, a falakon színes poszterek nyújtanak képet
a máig nagy tiszteletnek örvendõ mester életérõl, munkásságáról. A kisteremben pedig a József utcai mûteremben jelenleg alkotó mûvészek mutatkoznak be.

SPORT

Országos sakk diákolimpia
Bajnokcsapatát is ünnepli a 30 éves Losonci – immár negyedszer
Május 26-27-én, Szombathelyen rendezték meg a Sakk Diákolimpia Országos
Csapatdöntõit, ahol zsinórban negyedszer állhattak a dobogó legmagasabb fokára a Losonci sakkcsapatának tagjai.
Idén az alsós lánycsapat: Cseke Viktória, Shan Zheng Wen Kata, Vincze Noémi és Le Thi Quynh Anh nyakába
akasztották az aranyérmeket, s õk
emelhették magasba a gyõztes csapatnak járó serleget. Mindannyian a
3.c osztály tanulói, akik az órarendi
sakkórákon, elsõ osztályban ismerkedtek meg a sakkjáték alapjaival.
z országos csapatdöntõn a négy általános iskolai korcsoportból háromban a LOSI csapatai képviselték kerületünket. Nagy büszkeségünkre a Losonci indult a legtöbb csapattal, és szerezte a fõváros egyetlen aranyérmét!
Az alsós és felsõs lányok fõvárosi
bajnokcsapatként, a felsõs fiúk pedig a

A

1089 Budapest, Orczy út 1.
Tel: 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 labdarúgópálya
bérelhetõ 9.400 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
Weblap:www.orczykalandpark.hu
Email: info@ligetse.hu;
info@orczykalandpark.hu

tavalyi országos bajnoki címük jogán indulhattak.
Eredményességünk legfõbb bizonyítéka
az utóbbi négy évben az országos diákolimpiai csapatdöntõkön szerzett négy országos bajnoki cím, az ezüst- és bronzérem, valamint az egyéni diákolimpiákon
szerzett érmek sora.

2010-ben nagy meglepetést okozott
gyõzelmével a felsõs fiúcsapat, akik a legfiatalabb magyar nagymesterrel, Rapport
Richárddal felálló, ötszörös bajnok szombathelyi Dési Általános Iskolát is legyõzték. Tavaly fölényesen védte meg országos diákolimpiai elsõségét a Losonci.
Négy éve órarendi tananyagként is beillesztették a sakkot iskolai oktatásukba.
Minden évfolyamon a „sakkosztály” tanulóit bontott csoportokban heti egy tanórán
a sakk színes világába is elvarázsolják.
A szivárványsakk a hagyományos sakktól csak a színes tisztek használatában
tér el.
Ez az apró eltérés a kisgyerekek számára vonzóbbá teszi a sakkjáték szabályainak tanulását.
Elsõdleges céljuk persze nem versenyzõk kinevelése, hanem a sakkozáson keresztül olyan képességek, készségek fejlesztése, amelyek elõsegítik a
különbözõ tantárgyak hatékonyabb
tanulását.
Az idén induló elsõs sakkosztályokba még várják a sakkjáték iránt kedvet
érzõ gyerekeket!
Horváth Zoltán, sakkpedagógus

További információ és jelentkezés a 06-30241-2395-ös telefonszámon, illetve a
www.belsobarlang.hu weboldalon.
 Anonim Alkoholisták Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 – 12.00 óra között. Helyszín:
Orczy-park – Fõépület – Földszinti Terem
 Önismereti és személyiségépítõ csoport
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több
önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
A csoport a test és lélek együttmozgásával
dolgozik. Idõpont: kéthetente pénteken
Tanfolyamok:
17.30 – 21.30 óra között. 18 éven felüliek
 Tehetséggondozó tanoda
kérhetik felvételüket a csoportba. A foglalkoVárjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatí- zást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti.
vak és képességeiket szeretnék fejleszteni: Email:nagy.marton2@chello.hu
számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás Telefon: (1) 314 5944
és kézmûves foglalkozások.
Terembérlési lehetõség
 Fotó tanfolyam
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig az Az Orczy-park fõépületében található 65 és
80 négyzetméteres terem bérelhetõ. TovábOrczy-park Fõépületében.
bi információ a 333-9501-es telefonszámon.
További információ és jelentkezés:
Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390-1560
Elérhetõségek
Email:cs.csaba@interware.hu
Érdeklõdni lehet a programokkal és tanfoWeblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Ruhagyûjtõ konténer az Orczy-parkban! lyamokkal kapcsolatban a rendezvényszerEz a megoldás sok embernek biztosít lehetõsé- vezõnél, terem és sportpályabérléssel kapget, hogy a feleslegessé vált ruhanemûitõl csolatban a parkigazgató-helyettesnél
megszabaduljon, s így az arra rászorulóknak 09. 00 – 16.00 óra között a 333-9501-es teeljuttathatja a Vöröskereszten keresztül.A lefonszámon.
konténer a Fõépület elõtt található!
 Zumbarlang
Péntekenként 19.00 órától a Fõépület földszinti termében.
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Múzeumok éjszakája
Ezerszínû, interaktív programok, máskor nem látható alkalmi kiállítások,
látvány és szórakozás, mindez hömpölygõ tömeggel párosulva: ez a Múzeumok Éjszakája. A rendezvény azt a sztereotípiát bontja le, hogy a múzeum,
a galéria és a kiállítóhely csak egyhangú lehet. A Múzeumok Éjszakáján egy
belépõjeggyel az összes programban résztvevõ kiállítóhely látogatható.
2003-ban rendezte meg elõször az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
nagy sikerû rendezvény pedig életre kelt, és évrõl évre egyre több látogatót
és intézményt mozgósít.
Magyar Nemzeti Múzeum idén
„Szokatlan észjárással, tudással a
világban – A szellemi hungarikumok” elnevezésû programmal készül
erre az éjszakára. A látogatók különleges
magyarokkal és meglepõ hungarikumokkal ismerkedhetnek meg. Június 16-án
este hat órától éjjel kettõig várják az érdeklõdõket különleges alkalmi kiállítá-

A

sokkal és tárlatvezetésekkel, fáklyás sétával, koncertekkel, kvízjátékkal, könyvböngészdével, gasztronómiai bemutatóval, kalap, legyezõ és ékszerkészítõ családi foglalkozásokkal.
Az idén 210 éves Természettudományi
Múzeum már 14 órától várja a látogatóit,
akik elbeszélgethetnek magával Noéval is,
bejárhatják bárkáját és közelebbrõl is megismerkedhetnek annak utasaival.
Emellett értékesnek vélt tárgyaikat is megmutathatják a szakértõknek, vezetõ segítségével bejárhatják a teljes épületet, élõ preparálási bemutatón vehetnek
részt és egy Eltûnt világok címû,
dinoszauruszokat bemutató kiállítást is megtekinthetnek. A játékos kedvû látogatók emellett
még a muzeológus szerepében is
kipróbálhatják magukat: az épületben cirkáló revizorok segítségével adatokkal, tudományos információkkal egészíthetik ki az

adományozott tárgyakról kiállított gyûjteményi cédulákat. Aki elfárad, megpihenhet
a nappaliban, ahol a csend és nyugalom
mellett néhány elmés társasjáték vár rá.
Az Iparmûvészeti Múzeum idén Anglia,
London és a közelgõ olimpia jegyében
szervezte meg ezt az éjszakát. Brit piaccal,
finomságokkal, ajándéktárgyakkal, könyvekkel és illatszerekkel, londoni büfével,
éjszakai piknikkel várják látogatóikat. A
kalóriák ledolgozására is lesz lehetõség:
együtt edzhetünk a sztárvendégekkel,
minigolfozhatunk és fitness gyakorlatokat
végezhetünk. A koncertek, tûzzsonglõrök
és a filmvetítések sem hiányozhatnak ezen
az éjszakán. A könyvtárban Nádasdy
Ádám tart elõadást Londonról, G.B. Showról és Oscar Wilde-ról, a Big Ben teaházban pedig Purcell zenéjét hallgatva kortyolhatunk igazi angol teakülönlegességeket. Az angol nyelvtudás tesztelésére és
fejlesztésre is lesz lehetõség, a kvízjátékban ügyeskedõk pedig értékes ajándékokkal gazdagodhatnak.

Gálaelõadás a Nemzeti Színházban
a Down Egyesület rendezésében
Idén immár másodszor került lebonyolításra a
„Mindenkinek becsengettek” integrációs program több budapesti és vidéki iskola és óvoda
közremûködésével.
A program keretén belül a Práter Általános Iskola a tavalyi tanévben kettõ, a jelenlegiben pedig három sérült gyermeket látott vendégül 10 héten keresztül.
A Práter tanulói a down szindrómás kisdiákokkal
együtt, énekkel, tánccal, szavalással készültek a
Nemzeti Színház nagyszínpadán tartott programzáró jótékonysági gálára. Az elõadáson Magyarország
hat iskolája illetve óvodája adta elõ szorgos munkával és nagy lelkesedéssel készített mûsorát.
A színház elõtti szabadtéren egész délelõtt színes
programokkal várták az érdeklõdõket, záróeseményként pedig „Öleljük át a Nemzeti Színházat” jelszóval
több száz sérült és egészséges óvodás és iskoláskorú
gyermek vette körül az épületet.
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Polgárok Háza programjai 2012. június
 június 12. kedd 18.00:
Nagy magyarok – vitéz nagybányai
Horthy Miklós
Takaró Mihály
irodalomtörténész elõadássorozatának rendhagyó évadzáró
estje. Kérjük, 500
Ft adománnyal
járuljon hozzá a
rendezvény költségeihez!

A „kurultaj” török eredetû szó, törzsi
gyûlést jelent. Esetünkben a magyar, hun
és türk tudatú népek összejövetelérõl van
szó, melyet 2007 óta rendeznek meg
Kazakisztánban, a madjar törzs szállásterületén,
2008 óta pedig Magyarországon,
Európa legnagyobb lovas hagyo június 13. szerda 18.00:
mányõrzõ
Kurultáj est
rendezvényKölcsey Kör – a Nemzeti Fórum Egyesüsorozatalet estje
ként.

Csendkirály kampány
a kulturált és élhetõ
belvárosi életért
Idén is folytatódik a belvárosi kerületek (V., VI., VII.,
VIII., IX., XI.) és a Dreher Sörgyárak Zrt. együttmûködésével a Csendkirály társadalmi kampány, melynek
célja a kulturált és élõ belvárosi élet elõsegítése.
kampány készítõi fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését is, ezért kérjük, hogy segítse válaszával a kérdezõbiztosok dolgát, akikkel június 18-25 között találkozhat az utcán, parkokban és közintézmények
közelében.
A nyári szezonban a szórakozó fiatalok a kampányban
részt vevõ vendéglátóhelyeken és az utcán egyaránt találkozhatnak a Csendkirály kampány elemeivel, így a Csendkirállyal és kísérõjével is. A tavalyi évhez hasonlóan
hostelekben és hotelekben is elérhetõvé tesszük a Csendkirály térképet, amellyel a külföldi fiatalok figyelmét hívjuk
fel arra, hogy figyeljenek itt lakók nyugalmára.
A részt vevõ vendéglátóhelyek az elõre kiküldött Csendkirály ajánlások alapján vállalásokat tesznek, amellyel a
környéken lakók pihenését és a környék tisztaságát szolgálják, pl. biztonsági személyzet alkalmazása a bejáratnál, szemét feltakarítása zárás után stb.
Tudjuk, hogy egy magatartásformáló kampány eredménye csak hoszszabb távon fejti
ki hatását, de
meg vagyunk
gyõzõdve arról,
hogy a széles
alapokon nyugvó együttmûködés be fogja váltani a hozzá fûzött reményeket.

A

Elõadók: Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a Kurultáj fõszervezõje
Dr. Keskeny Ernõ miniszteri biztos, a
Külügyminisztérium Kelet-Európai és
Közép-Ázsiai Fõosztályának vezetõje
Köszöntõt mond: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke és Dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje
A Polgárok Háza július 1-tõl nyári
szünetet tart. Évadnyitó: augusztus 23.
csütörtök 18 óra. (Részvételi szándékát kérjük, jelezze augusztus 13-21-ig
munkanapokon 10-16 óra között a
+36-1/299-8050, 299-8065 telefonszámokon, vagy elektronikus levélben:polgarokhaza@polgarokhaza.hu. Belépés
csak regisztrált vendégeknek!)
Polgárok Háza 1089 Bp.(VIII.) Visi Imre
u. 6. www.polgarokhaza.hu

Nálunk megtalálod a számodra megfelelõ képzési formát.
Piacképes szakmák oktatása nappali és esti rendszerben!
Nappali rendszerben 14-23 éves korig.
Esti képzésben 18 éves kortól.
Igénybe vehetõ kedvezmények: családi pótlék 20 éves korig,
árvaellátás, diákigazolvány, étkezési kedvezmény, ösztöndíj kedvezmény
Szakiskolai 9-10. osztály
Szakközépiskola – vendéglátás szakirány
Szakképzéseink 8. osztály után, ha elmúltál 16 éves:
Élelmiszer- és vegyiáru eladó, szõnyegszövõ, kosárfonó
és fonottbútor-készítõ
Szakképzéseink 10. osztály után: szakács, pincér, bútorasztalos,
számítógépszerelõ és karbantartó, festõ, mázoló, tapétázó, nõi szabó,
irodai asszisztens, virágkötõ, - berendezõ, virágkereskedõ
A szakképzések 2 évesek!
Esti tagozataink: a tanköteles kor után
Esti gimnázium:
Képzési idõ 2 vagy 3 év. Elõzetes tanulmányok beszámítása
Oktatás heti 3 alkalommal, délutánonként
Kedvezmények: ingyenes oktatás, diákigazolvány
Államilag támogatott OKJ-s képzések, iskolarendszerû felnõttoktatás:
Élelmiszer- és vegyiáru eladó, szakács, pincér, bútorasztalos, irodai
asszisztens,
számítógépszerelõ és karbantartó, nõi szabó, virágkötõ, – berendezõ, virágkereskedõ.
Képzési idõ: 2 év
Kedvezmények: ingyenes oktatás, diákigazolvány
Érettségire épülõ szakmák:
Vállalkozási ügyintézõ, vendéglõs
Képzési idõ: 2 év
Kedvezmények: ingyenes oktatás, diákigazolvány
Érdeklõdni lehet személyesen az iskolában,
1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.
Telefonon Donka Zsoltnénál: 06-1-283-0951, 06-70-7038-993
Honlap: www.esely-szakkepzo.hu
E-mail: titkarsag@neteverest.hu
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KÖZTÉR
JÚNIUS 4-ÉN A TRIANONI BÉKESZERZÕDÉSRE EMLÉKEZTÜNK!
92 évvel ezelõtt az elsõ világháborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések
részeként, a vesztes Magyarország,
mint a Monarchia egyik utódállama és
a gyõztes antant szövetség hatalmai
között létrejött a békeszerzõdés. 1920.
június 4-én 16.32-kor írta alá a Horthy
által kinevezett Simonyi-Semadam
Sándor kormányának két tagja.
TRIANON ténye sokáig elhallgatott, tabu téma volt, pontosan azért, mert a vörös
gróf, Károlyi Mihály, az 1919-es proletárdiktatúrát elõkészítõ-bevezetõ tevékenysége is, jelentõsen elõsegítette az ország tragédiáját. Ekkor lépett színre külügyi népbiztosként Kun Béla. Megalakult a tanácskormány, melyet egyedül Szovjet-Oroszország ismert el, és Vörös Hadsereget szerveztek… Eközben Szegeden ellenforradalmi kormány alakul, melynek hadügyminisztere Horthy Miklós lett. Clemenceau

ekkor jegyzéket küld a kormányzótanácsnak, követelve, hogy vonják
vissza a Vörös Hadsereget északon,
ezért cserébe a románok távoznak a
Tiszántúlról és Magyarországot
meghívják a békekonferenciára. A
proletárdiktatúra hosszas gondolkodás után elfogadja az ultimátumot. Ezek az elõzmények. Ennek
fényében hazugság lenne azt állítani, hogy Horthy az oka ennek is.
Magyarország népét éveken át tudatlanságban tartották, de akik akkor éltek, azok tudták az igazságot.
Az én nagyapám Horthystaként elmondta az igazat…
Nézetem szerint a kommunisták egyetlen célja volt (és most is az): a magyarság
beolvasztása a „népek tengerébe” szellemileg és kulturálisan! Sajnos azt sulykolják mai napig az emberek fejébe, hogy a
„magyarok vesztes nép” és Trianont is
büntetésbõl, a vesztes háborúban való részvételünkért kaptuk – bûntudatot szeretnének
kelteni bennünk. Az igazság
azonban az, hogy az antant hatalmak nagy veszélynek tartották az egységes magyarság
összefogását, az ország erejét, a
magyarok eszét, öntudatát.
Egyszerûen féltek Magyarországtól! Szét kellett forgácsolni, megosztani, megcsonkítani
egy egész nemzetet, hogy soha
ne erõsödhessen meg!

Minden szombat délelõtt 9-tõl 14 óráig
Õstermelõi bemutató piac kerül megrendezésre!
Közvetlenül a termelõtõl vásárolhat burgonyát, diót, házi
tésztát, lisztet, zöldségféléket és még sok más terméket!
Az árak a bolti ár alatt vannak,
minõségük pedig magasan azok fölött!
Cím: 1089. Baross utca 126. (Jobbik iroda)
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Nos, Nemzettestvéreim, ezért nem szabad feladnunk!!! Magyarország sorsa
mindannyiunk kezében van. Legyünk újra
egységesek és ne megosztóak, bármennyire is ezt sugallják a „csontvázak a szekrénybõl”!
Végezetül egy részlet József Attila 1922ben írt versébõl, amit 1945-1990-ig betiltottak, mintha meg sem írta volna, melynek
címe:
Nem, Nem, Soha!
Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ - a magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ - erõs lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk,
nem adunk!
Emlékezzünk Trianonra!
Jobbik Józsefvárosi Alapszervezete

A Megálló Csoport Olaszországba megy
A kerületi önkormányzat is támogatásban részesítette a
Megálló Csoport Alapítványt, akik már hosszú évek óta
kerületünkben munkálkodnak különféle szenvedélybetegségben szenvedõk megsegítésén.
szervezet támogatási kérelemmel fordult Józsefvároshoz, mivel szakmailag indokoltnak és fontosnak tartják
az itáliai Lecce városában megrendezése kerülõ „La Testa
nel Pallone” elnevezésû nemzetközi futballterápiás sporteseményen való részvételt. A tizenkét fõbõl álló csapat tagjainak nagyon fontos ez a rendezvény, hiszen függõségeiktõl a sport, a foci segítségével szabadulnak meg. A közelgõ
megmérettetésen számukra nem egymás legyõzése, hanem
a közös játék, az egymástól való tanulás a fõ cél. A résztvevõk a verseny során szakmai kapcsolatot is építenek, sõt
megismerik más terápiás közösségek munkáját és tapasztalatait is.
A kerületben található civil szervezet a nemzetközi részvétel érdekében számos támogatót megnyert már, sõt a szervezõktõl is engedményt kaptak. A képviselõ-testület által most
megszavazott 160.000 forintos támogatásnak köszönhetõen
pedig már biztosan részt vehetnek a versenyen.

A

OTTHON

Háziasszonyoknak

Hangyainvázió
kkor bukkanak elõ, ha
ételt szimatolnak, már
az apró morzsák is fenséges csemegének számítanak nekik. Irigylem szorgalmukat, de amikor csapatostul jönnek, s csíkokban feketéllik a konyhaasztal, már haragszom rájuk.
Megelõzhetõ inváziójuk,
ha nincs számukra elérhetõ
étel szabadon, így lehetõleg
tartsunk minden ételt,
alapanyagot zárható dobozban. Figyeljük, honnan

A

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Paradicsomlé

colja a mérget, kívül
kitisztítja a sebeket.
gen magas az A-, BDaganatos betegségek
és C-vitamintartalmegelõzésében
kima. Ennek köszönheti
emelt szerepe van!
rendkívüli élettani haMegvédi a bõrt a letását! Egy pohár elfoégéstõl, mert semlegegyasztása után visszasíti a káros UV-sugnyerjük erõnket, úgy
árzást. Rendszeres foérezzük, hogy ereinkgyasztása csökkenti a
ben gazdagon folyik a
prosztatarák kockázavér. Fokozza az anyagcserét, serkenti az tát. Lehûtve, mérsékelten fûszerezve frissítõ
emésztést. Tisztítja a vért, feltölt hiányzó vi- ital a nyári melegben, s a másnaposság ellen
taminokkal és nyomelemekkel. Belül kipu- is remek.

I

Ásványvíz,
permet a bõrnek
jönnek, s útjukba fokhagymát tegyünk, vagy szódabikarbónát szórjunk, nem
szeretik ezek illatát, így
másfele veszik az irányt. A
zsálya is jó hangyaûzõ, érdemes a kamrába megelõzésbõl egy csokornyit tenni. Kedvenc illatomat, a levendulát sem kedvelik, így
a lehetséges elõfordulásuk
helyére olajából cseppentsünk.

arcunkat. Ha naponta egyszer szánunk erre
az egyszerû mûveletre 5 percet, pld. a zuhanyozás vagy fürdés elõtt, fogmosás közben,
száraz, vízhiányos bõrünk látványosan meggyszerû, s kézenfekvõ kozmetikum, ami- hálálja.
tõl arcbõrünk friss és üdébb lesz, s a nagy
Kiss Éva
melegben hûsítõ érzést kölcsönöz.
Forró, száraz napokon a levegõ szinte
az összes nedvességet kiszívja bõrünkbõl. Ennek viszketõ érzés, fakó,
hámló felszín a következménye. Töltsünk meg ásványvízzel bármilyen
szórófejes flakont, permetezzük be
vele arcunkat. Pár percig hagyjuk bõrünkön, hogy értékes ásványi anyagai
és a nyomelemek kifejtsék jótékony
hatásukat. Csak ezután töröljük szárazra, majd alaposan krémezzük be

E

Göcseji lacipecsenye és szilvás derelye
– Két olyan receptet mondok magának Szabóné, de
olyat, hogy hazarohan és beírja a családi szakácskönyvbe, esküszöm!
– Csak azután, ha kipróbáltam,
Takácsné, habokra nem firkálok!
– Hát akkor jegyezze meg! Hetven
deka sertéskaraj, kanálnyi liszt, három kanál víz, kevés só-bors, fûszerpaprika, õrölt kömény, meg némi rozmaring a hozzávalója! Lereszel
egy fej fokhagymát, és felszeleteli a
húst. Aztán két-két szelet karaj közé bacont, karikára vágott vöröshagymaszeleteket, a fokhagymapépet, borsot, õrölt köményt és rozmaringot tesz, majd összeborítja a hússzeleteket és hústûvel összefogja. Hirtelen megsüti mindkét oldalát,

majd kevés vízzel puhára párolja. Hasábburgonyát,
csalamádét tálal hozzá.
– És milyen a göcseji szilvás derelye?
– Hatvan deka liszt, három tojás, tizenöt deka
vaj, pici só kell hozzá, no meg negyven deka
szilvalekvár, két tojás fehérje, negyven deka
dióbél és tizenöt deka cukor a töltelékhez.
A lisztbõl-tojásból kis vajjal, csipetnyi sóval
tésztát gyúr, majd sodrófával fél centi vastagra nyújtja. A tészta felét evõkanálnyi lekvárkeverékkel megdíszíti úgy, hogy a halmok ujjnyi távolságra legyenek egymástól.
Ráhajtja a tészta másik felét, és a lekvárpúpok
mentén kockákra vágja. Forrásban lévõ sós vízben kifõzi, és amíg feljönnek a tésztatasakok a víz
tetejére, a darált dió maradékát vajon megfuttatja, és a kifõtt tésztát meghempergeti benne.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk vagy hideget együnk?
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MOZAIK
Tisztelt Lakosság!

Rács mögött a peches rabló

Tájékoztatom Önöket, hogy az Európa Belvárosa Program közterület-felújítási munkái az utolsó szakaszba
értek. Az útépítések a Horánszky utca II. szakaszának
átépítésével befejezõdnek.

A BRFK közleményében „peches rablónak” nevezte el azt a férfit, akit május 15-én vettek õrizetbe. A férfi még 2010. szeptember 13-án 21 órakor ment be egy józsefvárosi boltba, ahol fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat, és követelte a kasszában levõ készpénzt. Az eladók egy szatyorba tették a pénzt,
amit a rabló magával is vitt, a szatyor azonban kiszakadt, így a
„zsákmány” egy részét elhagyta. Az elfogás közben kiderült, hogy több más
elfogatóparancs is
volt érvényben vele
szemben, így feltehetõen a rablás mellett kábítószerrel
visszaélés és lopás
miatt is felelnie kell
majd.

A munkálatok megkezdése érdekében a Horánszky utca teljes
hosszában lezárásra kerül, egészen a Bródy
Sándor utcáig szükséges a parkolás megtiltása. A forgalomkorlátozás 2012. június 14-tõl
kezdõdõen tervezetten
július 30-ig tart.
Ezen idõszak alatt az épületekben lévõ gépjármû beállók, teremgarázsok használata is ideiglenesen megszûnik.
Kérem a tisztelt gépjármû tulajdonosokat, hogy a zavartalan
munkavégzés érdekében 2012. június 14. reggel 8 óráig szíveskedjenek gépjármûveikkel a Horánszky utcát elhagyni.
Tájékoztatom Önöket, hogy az útépítési munkálatok kivitelezését végzõ cég érvényes közterület foglalással rendelkezik, így
a Közterület-felügyelet jogosult a tilosban parkoló gépjármû tulajdonosokat bírságolni, illetve a gépjármûveket elszállítani.
Budapest, 2012. június 6.
Megértésüket elõre is köszönjük.
Csete Zoltán, mb. cégvezetõ / Rév8 Zrt.

Biztonsági kamerát loptak
Ellopták a Fecske utca 3. lépcsõházából a felszerelt, bejárati ajtót figyelõ biztonsági kamerát. A rendõrség a hozzájuk érkezõ
bejelentés alapján keresi a két ismeretlen elkövetõt.
A kerületi kapitányság közleménye szerint az egyik elkövetõ kék inget, világos nadrágot viselt, a másik férfi fekete baseball sapkát, kék kapucnis kabátot és világos nadrágot.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányságon személyesen (Víg utca 36.), vagy a 4773700/48140 telefonszámon.
**************

Lángokban álltak a bódék
az egykori piacon
Tûz volt június 5-én
kedden a Verseny utcában, a három éve bezárt használtcikk-piac
területén.
A régi piacon száz
négyzetméteren égtek
a bódék, a tüzet eloltották. A tûzoltók a piac
elõtt találtak egy súlyosan megégett, 40 év körüli férfit; a mentõk a Szent István Kórházba szállították.
**************

Megvertek egy taxist
A Korányi Sándor utcában
május 27-én vasárnap három
férfi bántalmazott egy taxisofõrt, akit a mentõk súlyos
sérülésekkel szállítottak kórházba. Az ismeretlen elkövetõket csoportos garázdaság
és súlyos testi sértés elkövetése miatt keresi a rendõrség.
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REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Ami jó, ha tiszta

Transzformerszek kora
– Sehol nem vagy fater, csak lököd a filozófiát, hogy „bezzeg az én idõmben!”
– Miért uram? Mert a húsvét nálunk még piros tojást és
nyuszit jelentett?
– A lúzereknél, faterkám ! Aki ad magára valamit, az transzformerszt vesz a gyereknek!
Most persze nézel ki a fejedbõl, mert lövésed sincs, hogy
mi is az a transzformersz. Na figyelj öreg! A transzformer átváltozót jelent, nem trafót, mint azt a parizer agyaddal gondolod. A transzformer egy baba-nagyságú mûanyag figura,
keze-lába, feje mindegyik össze-vissza csavargatható, míg
valami egészen más nem alakul belõle. Korunk Rambója, de
robot, aminek még a hóna alatt is rakéták nõttek, s van vagy
harminc robbanóbombája, köldökbe, térdbe, könyökbe sze-

Vízszintes: 1. Rotterdami Erasmus, a nagy németalföldi tudós

relve, s ha csak egy kicsit is vágod, némi csavargatás után az
egész egy utánfutós kamionná alakul, légcsavarokkal és lövegekkel.
– Ne haragudjon uram, de ez kinek jó?
– Hát Optimusnak faterkám, aki a fõgonosz Megatron
transzformerszei ellen védi a Földet, mint azt a képernyõkön
tanulmányozhatnád, ha csak egy kicsit is adnál arra, hogy
lépést tarts azzal a világgal, amibe belerondítottad az életed!
Illene tudnod, hogy az ûr-agresszorok ellen a sárga dongók
hatékonyak, amik lekváros derelyévé válnak, ha a gyerekhat éven felül- ügyesen csavargatja a transzformersz - dongók lábait, amikre Stringer-rakéták vannak szerelve, de csak
megtévesztésbõl kifolyólag!
– Ha sokáig hallgatom, belebolondulok uram!
– Kapd össze magad fater, itt ez a transzformersz, csavargasd!
Összekaptam magam és csavargattam.
Este, amikor két gépészmérnök-szomszéd, egy technikatanár, és három szerszámlakatos is bekapcsolódott a transzformerszek csavargatásába, a figura egyik lába végre légcsavarrá alakult.
Pezsgõt bontottam, és elolvastam a játék kezelési útmutatóját, ami tizenhat nyelven tájékoztat. Ezek szerint, a játék
hat éven alul nem ajánlott, de az ennél idõsebb gyerekek
környezettudatos önálló lelkiségû Föld-hívõkké lesznek!
Kihúztam magam, mert most már rajtam nem múlik,
hogy sárgolyónkat megvédjem az ûrbõl érkezõ transzformerszektõl. Hiszen csavarok magamon egyet, s álcázásból kifolyólag, hatlövetû hokedlivé változom, s szétlövöm a közelítõ droidokat.
Az orvos amúgy tisztítókúrát és ágynyugalmat javasolt.
H.I.

/1466-1536/ gondolata. Elsõ rész. 12. Rangjelzõ elõtag. 14. Hõsköltemény. 15. Nyíregyháza közelében fekvõ község lakója. 17. … Café; török kávézó Budapesten /a szó jelentése: fekete/. 18. Fanyar erdei
gyümölcs. 19. Ezen …; ez a lényege. 20. Irén beceneve. 21. A megszûnt Magyar Optikai Mûvek névbetûi. 23. Sziget, olasz földrajzi nevekben. 24. A bölcsesség harmadik része. 28. Service Level
Agreement; szolgáltatási szint szerzõdés, röv. 29. Nobel-díjas japán
származású fizikus /Leo/. 30. … Apostolica; szentszék. 33. Fél a rigó!
34. Talicskán szállít. 36. Délvidéki város. 38. Korrövidítés. 40. Heves
megyei nagyközség, egykori hírhedt tábor színhelye. 43. … Valli;
olasz színésznõ. 45. Cosinus, röv. 48. … Triznyák; kedvelt animációs
figura. 50. Becézett Teofil. 51. Fiatalkorú sportoló. 52. 37-szeres válogatott labdarúgó, beállós /Zoltán/. 54. Filmbeli feketefülû fehér kutya. 55. One …; a foxtrott elõdje. 56. Magához hívat. 58. Eile mit …;
lassan járj, tovább érsz! /német változat/ /WEILE/. 59. Olasz semleges névelõ.

Függõleges: 1. Fának, falnak csapódik. 2. Hószórásra használják
télen. 3. Donizetti Don Pasquale címû operájának nõalakja. 4. Háromszorozva: latinamerikai tánc. 5. Század, röv. 6. Van ilyen /kémiai/
kötés is. 7. Nagytestû szarvas. 8. … királya; Lalo operája. 9.
Voznyeszenszkij poémája. 10. Indonézia festõi szigete. 11. Rézfúvós
együttes. 12. Svájci hegység. 13. Kevert szín. 16. Kórházi alkalmazott.
18. Gléda. 21. Vis …; elõre nem látott gátló tényezõ. 22. Szívre hatóan
könyörög. 25. Teaching Knowledge Test; tanári tudáspróba, röv. 26
… BC; Sepsiszentgyörgy kosárlabdacsapata. 27. Becézett Terézia. 31.
Olasz származású belga énekes /Salvatore/. 32. Arra a helyre sétál a
baba. 35. A bölcsesség negyedik, befejezõ része. 37. Angol világos
sör. 38. Útban erre, népiesen. 39. Sorsistennõ. 41. A szén, a kálium és
a kén vegyjele. 42. Nem enged a házba. 44. A szem szivárványhártyájának betegsége. 45. Hiszekegy. 46. A bölcsesség második része. 47.
Ismételt tagadás. 48. Hibáztat. 49. 20. századi belga író /Piet van/. 53.
Incorporated; bejegyzés, beiktatás, röv. 54. Világbajnok kajakos
/István/. 55. Japán váltópénz. 57. Német és svéd autójelzés. 58. Angol személyes névmás /mi/.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére
(1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 06.26.
05.15-ei rejtvényünk megfejtése: Aki komikussá válik, az elveszti a humorát. Ahol nem találod a helyed, hódítsd meg a teret! Nyertesünk: Koleszár Beatrix. A könyvjutalmat személyesen veheti át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS
Apróhirdetés
Eladó 21 nm-es, emeleti lakás József u. közepén. Irányár 6,1 M Ft. Tel: 06-20-483-0317
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086
Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban.
Tel.: Kovácsné, 31-35-604, 30-96-25-029
Vajdahunyad utcában légkondicionált irodák
parkolóval kiadók. Tel.: 06-30-9341498
GYORSSZOLGÁLAT: dugulás elhárítás,
víz, villany, fûtésszerelés és teljes körû
márka-független gázkészülék javítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig.
Tel.: 787-2159, 06-20-334-3438
Elcserélném 39 nm-es, Práter utcai, fél emeleti, gázkonvektoros, vízórás lakásom hasonlóra, vagy kisebbre. Tel.: 210-7089
Társasházak közös képviselete teljes körû
ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál- F Kft.
Tel.: 216-8802; e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
Elcserélném önkormányzati, 68 nm-es lakásom, egy 40 nm-es kisebbre. Tel.: 313-2467
KÖNYVELÉST, ADÓTANÁCSADÁST vállal
könyvelõ cég, 20 éves múlttal. Tel: 0620968-98-11; http://mtsa.andrasek.hu
Baross utcai, 3 szobás, teljesen felújított,
nagy erkélyes, lakásomat elcserélném hasonlóra. Tel.: 06-70-553-8026
A Baross utcánál elveszett egy suzuki autó
kulcsa május 24-én, a megtalálót kérném,
hogy jutalom ellenében az alábbi telefonszámot hívja: 06-20-3691386.
A férfiaknak egy bizonyos életkor után valami pluszra van szükségük a partnerkapcsolatban. Partner Plusz kapszula. Az Aranypajzs patikában kapható. Baross tér 9.

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.

JÓZSEFVÁROS a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
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