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Polgármester:
Józsefvárosban nem lesz ebadó

ÖNKORMÁNYZAT

Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak
Bõvül a LÉLEK-Ház, többen kapnak új esélyt
A Józsefvárosi Önkormányzat megállapodást kötött a
Nemzeti Erõforrás Minisztériummal, melynek értelmében a kormányzati szerv 150 millió forinttal támogatja
a kerületünkben megvalósuló „modellkísérleti”
LÉLEK-Programot.
támogatás összegébõl a
kerület 103.557.500 forintot 20 darab önkormányzati tulajdonban lévõ lakás felújítására, a LÉLEK-Ház
bõvítésére és egy új szállás létrehozására fordít. Ezekre a szolgálati szállás céljára használható
ingatlanokra, a majdani otthonokra, a Kisfalu Kft. tett javaslatot, melyek mindegyikét elfogadta a kerületi Képviselõ-testület, így hamarosan indulnak a
felújítási munkálatok. A fennmaradó 46.442.500 forintot pedig a LÉLEK-Pont, és a LÉLEKHáz mûködésére, a programban
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résztvevõ hajléktalanok képzésére, illetve a hajléktalanságot
megelõzõ intézkedések fedezésére szánják.
A támogatás a legjobbkor érkezett, hiszen a programot módosítani, bõvíteni kell. Erre
nemcsak azért van szükség,
mert sokan jelentkeznek, hanem
azért is, mert voltak akik eltûntek a szervezõ-munkatársak látókörébõl, így egy újabb ellátópontot, egy újabb LÉLEK-Házat
kell biztosítani. A programba jelentkezõ korlátozottan munkaképes emberek eddig az együttmûködõ partnereknél, a Baptis-

ta Szeretetszolgálatnál, vagy az
Üdvhadseregnél kerültek elhelyezésre, de motivációs vagy logisztikai okok miatt mégis többük kikerült a Programból. Így
számukra biztosítana megoldást, a most elfogadott és hamarosan induló LÉLEK-Ház II intézmény. A rehabilitáció e lépcsõfokán járók maximum 3 hónapig tartózkodhatnak majd ebben az épületben, és az itt eltöltött idõ alatt csak a fejlõdésre, a
társadalomba való újra-beilleszkedésre kell figyelniük. A Szerdahelyi utca 5. szám alatti 207
négyzetméteres ingatlanban 14
fõ kap esélyt a boldogabb, sikeresebb életre azzal, hogy rendezett, és a kapott munkahelyhez
nagyon közeli ingatlanban élhet. Itt dõl majd el, hogy folytathatják-e a programot, vagy kike-

rülnek abból. Az új szállás kialakítása mellett, a program sikere, és a résztvevõ nehézsorsúak igyekezete miatt, a már
meglévõ LÉLEK-Házat is bõvíteni kell. Az önkormányzat így
a Koszorú utcai ingatlant a jelenlegi 14 férõhelyrõl, 20 fõ befogadására teszi alkalmassá.
Összességében tehát több ember számára adatik meg az újrakezdés lehetõsége.
A NEFMI által biztosított keretösszeg pedig mind a lakások
felújítását, mind a LÉLEK-Ház
II létesítését, mind pedig a meglévõ Ház kapacitásbõvítését fedezi. Így a Program bõvítése a
kerületnek semmilyen extrakiadással nem jár; az eddigieknek
megfelelõ összeg jut egyéb józsefvárosi fejlesztésekre, és a kerület fenntartására.

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

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

Az akció keretében a dolgozó hajléktalanok szolgálati szálláMind a csekkes, mind az átutalásos fizetés esetén a közlesának berendezése, otthonossá tétele érdekében bútorok, lamény rovatban fel kell tüntetni: „LÉLEK”
kás-felszerelési eszközök, háztartási gépek, lakástextilek, valamint a mindennapi életvitelhez szükséges tisztító- és tisztálkoKérjük az Ön együttmûködését is!
dó szerek, ruhák, tartós élelmiszerek felajánlására számítunk.
Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik szívesen részt venné- Fogjunk össze azokért az emberekért, akik a józsefvárosi könek a Programba bevont komfort nélküli önkormányzati laká- zösség legelesettebb tagjai!
sok felújításában.
Szívesen vesszük a Program készpénzadománnyal történõ táAdomány vonal: 06 20 332 63 44
mogatását is.
email-cím: adomany@jozsefvaros.hu
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Kocsis Máté:

A kerületben nem lesz ebadó
okan tartanak attól, hogy házi kedvencük után kénytelenek lesznek
adót fizetni Józsefvárosban is. De
nincs ok az aggodalomra, hiszen a kistestû
kutyák tartása a jövõben is ingyenes lesz a
nyolcadik kerületiek számára. Az állatvédelmi törvény idei módosítása lehetõséget
ad az önkormányzatoknak arra, hogy a területükön tartott, négy hónaposnál idõsebb ebek tulajdonosától ebrendészeti
hozzájárulást szedjenek be. Ez nem kötelezõ jellegû adó, a törvény csupán lehetõséget ad a kerületeknek, hogy ezt saját hatáskörükben kivethessék. Az önkormányzatok önállóan dönthetnek ennek a kérdésnek megvizsgálásáról, a díj kivetésérõl
vagy elvetésérõl.
Kocsis Máté azonban mind az egyeztetõ
üléseken, mind az országos médiában
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hangot adott annak, hogy polgármesterként õ biztosan nem lesz partner ennek bevezetésében. Nyilatkozatában
hangsúlyozta: „A józsefvárosi kutyatartók döntõ többsége idõskorú, egyedülálló ember, akiknek lényegében
egyetlen társai ezek a kisállatok. Így
kegyetlenség lenne õket kedvencük
miatt anyagilag megterhelni, ezt a kiadást rájuk terhelni”. A polgármester
elmondta viszont, hogy abban a kérdésben nyitottabb, hogy veszélyes,
harcikutyának minõsülõ állatok tartóit
valamiféle hozzájárulás megfizetésére
kötelezzék. Ez a díj azonban semmiképp sem érinti a kerületi gazdik nagy
részét, akik kistestû ebet tartanak.
Az állatvédelmi törvény azt is kimondja, hogy az ebrendészeti hozzájárulás semmiképpen nem
szedhetõ az ivartalanított, mikrocsippes, az állatvédõ szervezettõl vagy gyepmesteri teleprõl örökbefogadott, a magyar fajtákhoz tartozó törzskönyves, a mentõ-,
jelzõ-, vakvezetõ-, rokkantsegítõ, terápiás esetben tartott
kutyák után. Kocsis Máté
azonban elmondta, hogy az
„ebadótól” függetlenül a kerület állattartási rendelete átdolgozás alá kerül, hiszen a
törvény szerint kötelezõ a

kutyák összeírása, amit mielõbb meg kell
kezdeni. Emellett hamarosan dönteni kell a
kerület ebállományának kötelezõ, egyedi
mikrocsippes megjelölésének dolgában is,
hiszen az új törvény erre a korábbinál kedvezõbb feltételeket biztosít. Józsefvárosban
tehát lesz néhány, a kutyatartókat érintõ,
változás, de extra kiadással, adóval nem
kell a tulajdonosok döntõ többségének számolnia.
Józsefvárosban egyébként több mint
3500 kutyát tartanak számon.
sz.v.

Több ezer döntést hozott az önkormányzat 2011-ben
Gõzerõvel dolgozott 2011-ben a Józsefvárosi
Képviselõ-testület. A kerület vezetése egy év
alatt közel 4000 döntést hozott. A kerületi
ügyekrõl a Képviselõ-testület valamint a Humánszolgáltatási és a Városgazdálkodási és
Pénzügyi bizottság dönt.
Képviselõ-testületnek tavaly 18 rendes és 3 rendkívüli ülése volt. Ebbõl a harmadik rendkívüli
ülés a december 15-én megtartott közmeghallgatás
volt. Itt több mint 100 kerületi lakos tehette fel kérdéseit. Az embereknek fõleg a köztisztasággal, közbiztonsággal kapcsolatban voltak kérdéseik, megjegyzéseik – de idén már kevesebben kértek szót, mint a korábbi években.
A Képviselõ-testület ülésein 530 határozatot hoztak, és 83 rendeltet alkottak. Hasonlóan hatékony
volt a két bizottság is, míg a Városgazdálkodási és 1966 határozatot hozott, addig a Humánszolgáltatási Bizottság 22 renPénzügyi Bizottság 48 rendes, és 4 rendkívüli ülésen des és 3 rendkívüli ülésén 1148 ügyben döntött.
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Nyitottság az aktív idõsödésre

2012 a generációk
közötti szolidaritás éve
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az önkormányzatok idõsügyi
tanácsai létrehozták az Önkormányzati Idõsügyi Tanácsok Együttmûködési Fórumát (ÖITEF). Az idei év ugyanis az „aktív idõsödés
és a nemzedékek közötti szolidaritás éve”. Egy uniós közvéleménykutatás adta az apropóját, hogy a tagországok 2012-ben kiemelten
kezeljék a témát, amelynek célja, hogy tudatosítsa, milyen hasznos
szerepet töltenek be a társadalomban az idõsebb emberek.

Józsefváros is csatlakozott
Ehhez a Fórumhoz csatlakozott a józsefvárosi Idõsügyi Tanács is. Sántha Péterné alpolgármester aláírásával Józsefváros is
csatlakozott, hiszen a kerület mindig is
élenjárt abban, hogy az idõseket segítse.
Számtalan program mûködik, amellyel a
nyugdíjas korúak mindennapjai megkönnyíthetõk. Ezért indították el 2010-ben
az Idõsügyi Tanácsot is, amely évente
többször ülésezik, áttekintve az idõseket
érintõ aktuális kérdéseket, problémákat,
javaslatot téve a megoldásra is.
Sántha Péterné korábban úgy fogalmazott, fontos, hogy figyeljünk az idõsebb
korosztályra is, hiszen a társadalom jelentõs hányada ehhez a csoporthoz tartozik.

Az alpolgármester kiemelte: rengeteget tehetünk értük, sokszor csupán odafigyelés,
ötlet kérdése és nem az anyagiakon múlik.
Ezek segítségével úgy is segíthetjük az
idõseket, hogy közben hasznosnak érezzék magukat. A felmérések is alátámasztják ezt a meglátást.

Az Unióban is így látják
Uniós kutatásból kiderül, az európaiak
többsége úgy véli, az 55 évesnél idõsebb
emberek jelentõs szerepet játszanak a társadalom kulcsfontosságú területein. 71
százalékuk tisztában van azzal, hogy Európa lakossága öregedõben van, de csupán 42 százalékukat foglalkoztatja a jelenség. A megkérdezettek több mint 60 száza-

A Józsefvárosi-Orczy Focisuli
új mezeket kapott
Pólót és melegítõt kaptak a Józsefvárosi-Orczy Focisuli
tagjai, akik már hat éve játszanak együtt és sikert sikerre halmoznak. Ez a különleges csapat kizárólag józsefvárosi, hátrányos helyzetû gyerekekbõl áll, akiknek szülei nem tudják kifizetni egy torna klub edzéseit, illetve a felszerelést.
indák László közel hat éve
kezdte maga köré gyûjteni a VIII. kerületben csellengõ, hátrányos helyzetû gyerekeket. Ma húsz gyerek jár
hozzá, hogy hetente kétszer
focizzon az Orczy-park sportpályáján.
A kis diákok számos versenyt megnyertek, miközben
nem csak focizni tanulnak, hanem rendet, fegyelmet is. Nehéz anyagi helyzetük miatt
azonban meglehetõsen hiányos és télen hideg volt a felszerelésük. Józsefváros és a
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Fradi ajándékának köszönhetõen mostantól büszkén léphetnek pályára, az egyforma,
feliratozott mezben. A józsefvárosi kis focisokat a Fradi kistestvérének fogadta, így a gyerekek a torna klub nõi kézilabdázóitól vehették át a melegítõket és a pólókat a Magyar
Bajnoki kézilabda mérkõzés
elõtt. Pindák Lászlónak, a gyerekek edzõjének Kökény Beatrix a Fradi Európa bajnok kézilabdázója, valamint Kocsis
Máté Józsefváros polgármestere adta át az ajándékot.

léka úgy véli, lehetõvé kellene tenni, hogy
a nyugdíjkorhatár elérését követõen is
folytathassuk a munkát, és egy harmaduk
úgy nyilatkozott, hogy õk maguk is szeretnének tovább dolgozni.
Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelõs biztos a tematikus év indításáról úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy
„az aktív idõsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve katalizátorként mûködik majd, arra ösztönözve a
polgárokat, az érdekelt feleket és a döntéshozókat, hogy (…) pozitív módon kezeljék az idõsödéssel kapcsolatos kihívásokat”. A felmérés a biztos szerint „jól
mutatja, hogy az emberek idõsen is készek aktívak maradni”.

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA
ELFOGADÓHELYEK
A Józsefváros Kártya programhoz eddig csatlakozott üzletek, boltok, szolgáltatások listája:

Mozi, múzeum
1082 Corvin köz 1. Teljes árú mozijegy árából 10%,
más kedvezménnyel nem vonható össze
Magyar Természettudományi Múzeum
1083 Ludovika tér 2-6. „Zöld Zóna” kiállításainak kedvezményes megtekintése 10%
Corvin mozi

Könyv
Libra café és Libra Idegennyelvû könyvesbolt
1085 Kölcsey F. 2.
Minden a könyvesboltban történõ vásárlásra, kivéve a
Tankönyváras könyvekre 15%
Apáczai Kiadó
1085 József krt. 63. Az Apáczai Kiadó budapesti
könyvesboltjában történõ vásárlás esetén 10% kedvezmény a bolt kínálatából

Elindult a Józsefváros Kártya
z ingyenes Józsefváros Kártyát már igényelhetik a
kerületi lakosok, akik ennek köszönhetõen árengedményt kapnak a csatlakozó kerületi szolgáltatók
alapáraiból. A kedvezményre jogosító ingyenes plasztikkártyához bárki hozzájuthat, aki a kerületben állandó lakcímmel rendelkezik, és már betöltötte 18. életévét. A lakosokon kívül kártyára jogosultak még a Józsefváros Önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmények, az Önkormányzat tulajdonában levõ gazdasági
társaságok és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is.
Az ingyenes kártyát adatlap kitöltésével lehet igényelni személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztályán, illetve a késõbbiekben a www.jozsefvaros.hu/jozsefvaroskartya
weboldalon is. A kártya a regisztrációt követõ 2-3 hétben érkezik majd meg tulajdonosához, és egy évig lesz
érvényes.
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Vendéglátás
Mûterem Kávézó 1084 Tavaszmezõ 19-21. Teljes fogyasztásból 10%
Rétes Ház Cukrászda
1085 József krt. 77-79. Minden termékre 10%
Ancsa Házias Kifõzdéje
1082 Üllõi út 60-62. Minden termék 5%

Élelmiszer, háztartási cikkek
Geri-Dani Élelmiszer
1081 Népszínház 59.
Élelmiszer, zöldség-gyümölcs, vegyiárú 5%
Mini Háztartási Bolt
1089 Baross u. 113. Minden termék 10%

Szemüveg
Diagnoptika
Cvikker Optika

1089 Vajda P. 43.
Szemüveg készítés, orvosi vizsgálat 20%
1088 Krúdy Gy. 4.
Szemüvegrendelés esetén 15%, CooperVision kontaktlencsék diákigazolványra 20%

Papír-írószer
KeS Papír
Papelito

1085 József krt. 27. Minden vásárlás bruttó értékébõl
5%
1089 Orczy út 29. papír, írószer, játék, ajándék, kreatív
hobby termékekbõl 5%

Ruha
Charme Esküvõi Ruhakölcsönzõ
1081 Kiss József 13. Menyasszonyi ruhák kölcsönzése, eladása, szalagavatóra táncruhák, frakkok,
szmokingok, alakra igazítása 20%

Utazás
Vista Utazási Irodák Kft.
Arena Plaza 1087 Kerepesi út 9. E079-es üzlet
saját szervezésû földi szolgáltatások árából 5%

Világítástechnika
Haluxvill Villamosági Szaküzlet
1089 Delej u. 51. Nem akciós termékek, ingyenes világítástervezés, Inels intelligens ház bemutatóterem 5%

Temetés

Temetkezési Szolgáltató Irodák
1084 Mátyás tér 2. Gyászjelentés 12%, Temetkezési
Iroda munkadíjából 10%

Tisztelt Üzlettulajdonos!
Józsefváros Kártya program célja, hogy támogassa a
kerület lakosságát a vállalkozások által nyújtott kedvezményekkel és a kerületünkben mûködõ vállalkozásokat a többlet forgalom és reklám lehetõségével. Nem utolsó sorban célunk lokálpatrióta szemlélet kialakítása, ami
segít élhetõbbé tenni Józsefvárost.
Szeretnénk felkérni, hogy legyen partnerünk azáltal,
hogy csatlakozik kedvezményt nyújtó elfogadóhelyként
a Józsefváros Kártya programhoz. Csatlakozni a
www.jozsefvaros.hu/jozsefvaroskartya weboldalon található Regisztrációs Ûrlap és a Kártyaszabályzat Elfogadóhelyek részére címû
dokumentumok kitöltésével és aláírásával
lehet. További szükséges dokumentum a
cég aláírási címpéldánya vagy a vállalkozói
igazolvány másolata.
A kitöltött dokumentumokat kérjük, juttassák el a Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére: 1082 Bp.
Baross u. 63-67. A regisztráció a Polgármesteri Hivatal
írásos visszaigazolása után érvényes.
A részletekkel kapcsolatban hívják a 459-2130-as telefonszámot.
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Kerületünk szépségeirõl nyílt kiállítás
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kisgalériájában megnyílt „A sokarcú
Józsefváros” címû fotókiállítás. A tárlaton olyan fotókat láthat a nagyközönség, amelyeket középiskolások és
egyetemisták a könyvtár felhívására
készítettek a nyolcadik kerület csodáiról. A Kisgalériában a legjobb alkotásokat, 20 képet állítottak ki, de a beérkezõ pályamunkákat kivetítik a közönségnek, így azokat is megtekinthetjük. A szervezõk reménye szerint,
ez a kezdeményes hozzájárul ahhoz,
hogy még inkább otthon érezhessék
magukat az itt élõk.
odor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fõigazgatója, beszédében
hangsúlyozta, minden korosztálynak megvan a látásmódja, és akik ezen a
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pályázaton részt vettek,
azok másként közelítik
meg, másként látják Józsefvárost, mint néhány
évtizeddel ezelõtt látták
az emberek. Ha 100 év
múlva visszatekintenek
ezekre a képekre, akkor
majd elmondhatják, hogy
igen, ezeket a pillanatokat
kapták el akkor a pályázók, így nézett ki akkor
Józsefváros.
Ezt követõen Kocsis
Máté megnyitotta a kiállítást. A polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy: „Az
elsõ szó a köszönet szava, hiszen egy jobb
sorsra érdemes kerület értékeit örökítették meg a pályázók, akik méltán lehetnek
ezért büszkék munkájukra”. A kerület
elsõ embere hangsúlyozta, hogy példátlan kulturális örökségek és hagyományok találhatók a kerületben és megköszönte magát az ötletet és azt is, hogy sokan részt vettek a
pályázaton
Sándor Tibor, a
Budapest Gyûjtemény osztályvezetõje a kiállítás bemutatásakor hangsúlyoz-

ta, hogy a fényképezés folklórrá válásáról
beszélhetünk korunkban, hiszen mindenki azonnal rögzíthet már mindent a
mobiltelefonoknak köszönhetõen és
megoszthatja a közösségi oldalakon.
„Döbbenten láttuk a beküldött képeken,
hogy a felhívás hatására az emberek elkezdtek gondolkodni, komponálni, így
például egy falból kinyúló vaskaromban
is meglátták a szépséget. Ha úgy mászkálunk a városunkban, mintha turisták lennénk, rájövünk, hogy ez egy egészen más
város, mint amilyennek addig láttuk”.
A szervezõk megköszönték a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolának, hogy a pályázat miatt fotózással
egybekötött kirándulást is szerveztek, az
eseményen megjelent több pályázó, és
Sántha Péterné alpolgármester is.
A kiállítás a könyvtár látogatási idejében február 4-ig látható.

Kihelyezett ügyfélszolgálat a Kesztyûgyárban
Még az elõzõ év õszén javasolta Balog István képviselõ (Fidesz), hogy az önkormányzat döntsön az ügyfélszolgálat „kihelyezésérõl”, hogy a hivatal közelebb kerüljön azokhoz, akikért létesült.
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„bemegyek a hivatalba”
élethelyzet nehézségein
kívánt segíteni a javaslat
és a megvalósított gyakorlat is,
hiszen egy kerületrész lakosságának kínált gyors, várakozásmentes ügyintézést. Fõ tevékenységük az információ-szolgáltatás,
tanácsadás, iratok, igazolások
szolgáltatása és az ügyes-bajos
dolgokhoz tartozó nyomtatványok kiadása volt. A Képviselõtestület január 19-i ülésén megvizsgálta a Kesztyûgyárba kihelyezett hivatal mûködésének tapasztalatait és ennek tükrében
döntött a folytatásról.
A Kesztyûgyári ügyfélszolgálat
híre a tapasztalatok szerint eljutott a lakossághoz. A mûködés el-

A

sõ hónapjaiban a heti elsõ szolgáltatási idõt vették igénybe a környékbeliek s a második ügyeleti
napon, jobbára személyes jogi
ügyekben kértek eligazítást.
A Képviselõ-testület a tapasztalatok alapján, február elsejétõl
május 31-ig, heti egy alkalommal
négy órában kívánja üzemben
tartani a kihelyezett ügyfélszolgálatot, s a júniusi testületi ülésen
újra vizsgálják a kihelyezett hivatal mûködését.
A józsefvárosi Mátyás téren a
15-sz. alatt, tehát továbbra is mûködik és várja a környék kerületi
lakosait a kihelyezett ügyfélszolgálat, tehermentesítve a központi
hivatalt és az érdeklõdõ lakosokat.
H.I.

KÖZÉRDEKÛ

FELHÍVÁS
udapest Fõváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzatának a Józsefvárosban
adományozható
kitüntetésekrõl
szóló
11/2006 (III.10) sz. önk. rendelete értelmében
minden évben „Józsefvárosi Aranykoszorú”
szakmai kitüntetés adományozható a Józsefváros területén minimum 10 éve kiemelkedõ
iparos, kereskedõ, vállalkozó és gazdasági tevékenységet végzõ magyar magánszemélyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkezõ más szervek részére, akiknek
nincs helyi adótartozása, illetve az Önkormányzat felé bármilyen más jellegû tartozása,
nincs általános köztartozása és tevékenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.

B

A kitüntetettek száma évente ötnél több nem
lehet. A díjjal emlékplakett adományozása jár.
A díj adományozását kezdeményezheti a
polgármester, alpolgármester, a jegyzõ, az aljegyzõ, képviselõ, képviselõi csoport és bármely józsefvárosi állampolgár, kerületi társadalmi és civil szervezet, a fõvárosi gazdasági
kamarák és azok helyi szervezete.
A kitüntetettekre vonatkozó javaslatot az
Önkormányzat öttagú eseti zsûrijének véleménye alapján a Polgármester terjeszti döntésre a
Képviselõ-testület elé.
Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot
tenni a 2012. évi kitüntetettek személyére.
A javaslatát postán, e-mail levélben, vagy
személyesen az alábbi címre kell eljuttatni
2012. február 5-ig:
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály, Általános Igazgatási Iroda,
1082 Budapest, Baross utca 63-67 sz.
II. emelet 210-es szoba,
igazgatas@jozsefvaros.hu

Telefonos
Információs
Szolgálat
2012-ben is állunk a gyermekes
családok szolgálatára. Kívánjuk, hogy ne legyen ránk szüksége, de ha mégis…
Forduljon hozzánk bizalommal!
A Józsefvárosi Védõnõi Szolgálat
hétvégenként (szombat, vasárnap) valamint munkaszüneti napokon, Telefonos Információs
Szolgálattal áll a kisgyermekes
családok rendelkezésére.
A védõnõk célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevõk megfelelõ és szakszerû felvilágosítást
kapjanak a hétvégén jelentkezõ
akut problémáikra (egészségi, szociális, mentálhigiénés).
Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen közérdekû szolgáltatás, melyet a Védõnõi Szolgálat munkatársai önkéntes tevékenység formájában látnak el, nem
helyettesíti a gyermekorvosi-ügyeleti ellátást!
Ha bizonytalan és segítségre van szüksége, információt a 06-20/981-7740
mobilszámon kérhet.
A szolgáltatást igénybe vehetik:
– várandós és gyermekágyas anyák
– gyermeket nevelõ családok (a gyermek 18 éves koráig)
Milyen jellegû kérdésekkel fordulhatnak munkatársainkhoz:
– ügyeletes gyógyszertár címe,
– hívásra kijáró gyermekorvosi ügyeletek telefonszáma,
– ambuláns gyermekorvosi ügyeletek címe,
– lázcsillapítás,
– szoptatási nehézségek,
– gyermekügyeletben résztvevõ kórházak – gyermeksebészet, toxikológia,
légúti idegen-test, pseudocroup – címe és telefonszáma, stb.
Szolgálatunk kiemelt figyelmet fordít az igénybe vevõk adatainak védelmére
és személyiségi jogaik tiszteletben tartására.
HÍVJON, SEGÍTÜNK!
Lukács Lászlóné,
vezetõ védõnõ

Pályázat idõseknek, nyugdíjasoknak
„ÉLETÚT” – Önéletírói pályázat
idõseknek, nyugdíjasoknak
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen pályázatot hirdet 60 év feletti természetes személyek számára.
A pályázat során a pályázóktól önéletírásokat, visszamlékezéseket várnak az
alábbi témakörök valamelyikében: sze-

mélyes múlt, az életút egy-egy esemé- gadunk pályamûvet, melyet a nagyszülõ
nyének, valamely emlékezetes pillanatá- nyújthat be.
nak, esetleg egy történelmi pillanatnak a
A beérkezett pályamûveket szakmai
megírása.
bírálóbizottság bírálja el, a legjobb pályázatot beküldõk pénzjutalomban, illetve
A pályázó egy témakörben adhat be ajándékcsomagban részesülnek.
pályázatot levélben vagy elektronikus
úton (e-mailben). A pályázat úgy is beA pályázatok beadásának határideje
nyújtható, ha azt a nagyszülõ unokája se- 2012. február 15.
gítségével valósítja meg. Ebben az esetA részletes pályázati felhívás az alábbi
ben a nagyszülõvel – a fenti témakörök- honlapról tölthetõ le:
ben – készített interjú formájában is elfo- http://nyugdij.kormany.hu/palyazatok
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Erre a nagyszabású kulturális eseményre 1000 gyereket hívtak meg.
„A Padlás olyan alapvetõ értékeket
közvetít a gyerekek, és a felnõttek számára, mint a szeretet, a jóság, és az igazság.
Mert bár az anyagi források sokszor korlátozottak, az értékek függetlenek azoktól, hiszen mindenki számára elérhetõk.
Mi ezt az élményt szeretnénk ajándékozni a gyermekeknek.” – mondta Dr. Bakondi Anikó, az Alapítvány Felügyelõ
Bizottságának tagja.
Kifelé menet, mintha kánonban tennék
fel a kísérõk a kérdést: na, hogy tetszett?
És a szokványos rutin válaszok mellett ott
Hátrányos helyzetû gyerekek az elõadáson
a lényeg, egy 8 év körüli kisfiú szájából.
„A piros pólós volt a robot? Igen. Én
gy tût sem lehetett leejteni vasár- tasztikus kezdeményezésnek tartjuk, és láttam. Akkor tiszta szívû ember vanap a Vígszínház zártkörû elõadá- végtelenül hálásak vagyunk az Ablon gyok?”
sán. Messzirõl csak az látszott, Alapítványnak
hogy zsúfolt a nézõtér. Közelrõl az értõ ezért a lehetõsészempár már azt is kiszúrta, hogy nem a gért.”
színház törzsközönsége várja a kelleténél
Az Ablon Alakicsit nagyobb izgalommal az elõadást.
pítvány 2004 óta
segít MagyarorAz Ablon Alapítvány támogatásával szágon elsõsor1000 hátrányos helyzetû gyerek nézhette ban beteg és hátmeg a Padlás címû musicalt. Közülük rányos helyzet400-an józsefvárosi gyerekek.
ben élõ gyere„400 olyan gyerek lehetett ott a Víg- keknek. Támoszínházban, akik talán még nem is voltak gatnak kórházaszínházban, de most részesei lehetnek kat, újítottak már
egy varázslatos világnak, mely, még ha fel szülõszobát
csak néhány órára is, de kiszakíthatja épp úgy, mint
õket a küzdelmes hétköznapok szorításá- játszóteret vagy
ból”- mondta Sántha Péterné Józsefváros gyermekklinikai
alpolgármestere, majd hozzátette: „Fan- labort.

Padlás a Vígszínházban

E

Tájékoztató a pedagógus jubileumi diploma igénylésérõl
sok felsorolása, kitüntetések, elismerések
feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.
3. Szolgálati idõt igazoló okirat (munkakönyv vagy a Társadalombiztosítási
Az a nyugdíjas pedagógus igényelheti a Igazgatóság határozata, amely tartalmazjubileumi diplomát, aki a 2012. naptári za, hogy a nyugdíj számításánál hány év
szolgálati idõt ismer el. (30 év pedagógus
évben szerzi meg erre a jogosultságot.
pályán töltött munkaviszony szükséges).
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen Józsefváros Önkormányzata
2012-ben is megemlékezik a jubileumi
diplomás pedagógusokról, melyre várjuk az igények bejelentését.

3. személyi igazolvány száma
4. személyi szám
5. adóazonosító szám
6. józsefvárosi állandó lakcím, telefonszám
7. elérési lehetõség, telefonszám
8. nyugdíjas igazolvány fénymásolata

A kérelmeket 2012. február 20-ig bezárólag lehet megküldeni a Józsefvárosi ÖnA következõ díszoklevél
kormányzat Polgármesteri Hivatal Huadományozható:
Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében: mánszolgáltatási Ügyosztály IntézményArany oklevél: 50 éve végzettek részére 1. A pedagógus végzettséget tanúsító ok- felügyeleti Irodájára (1082 Budapest, BaGyémánt oklevél: 60 éve végzettek ré- levél vagy annak másolata és a megelõzõ ross u. 63-67. III. em. 301.)
szére
díszoklevél (eredeti) bemutatása.
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére
2. Kérvény, amelyben az újabb díszokle- Ezt követõen a Humánszolgáltatási
Rubin oklevél: 70 éve végzettek részére vél adományozását kéri.
Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda
az adott felsõoktatási intézményhez toValamennyi oklevél kérelemhez a kö- vábbítja az iratokat, ahol elkészítik a
A benyújtáshoz szükséges iratok:
vetkezõ adatok megadása szükséges: díszokleveleket. Az átadásra a kerületi
Arany oklevél esetében:
1. Önéletrajz, mely tartalmazza a pedagó- 1. név (születési név is)
pedagógus napi ünnepség keretében
guspálya leírását (munkahelyek, beosztá- 2. születési év, idõ, hely
kerül sor.
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Megnyílt a magyarországi Raoul Wallenberg év
Raoul Wallenberget több tízezer budapesti zsidó életének megmentõjét január 17-én látták utoljára, amikor
egy szovjet tiszt társaságában elindult Debrecenbe a
magyar kormánnyal és a szovjet parancsnoksággal tárgyalni. Sem õ, sem Langfelder nevû sofõrje nem tértek
vissza – soha többé…
dén van Wallenberg születésének 100. évfordulója, ezért
a 2012-es évet a magyar társadalom az õ emlékének szenteli. Errõl még novemberben kormányhatározat született, az év
fõvédnöke a köztársasági elnök,
a hivatalos megnyitásra a diplomata eltûnése napján a Nemzeti
Múzeumban került sor, ezzel is
kifejezésre juttatva, hogy tevékenysége ma már nemzeti ügynek számít. Ekkor nyílt meg a
„Számomra nincs más választás
– Raoul Wallenberg 1912-2012”
címû svéd fotókiállítás.
A zsúfolásig megtelt díszteremben Kereszty Gabriella miniszteri fõtanácsadó üdvözölte
a megjelenteket, majd Martonyi
János külügyminiszter, az ünnepség meghívójaként nyitóbeszédében méltatta Wallenberg
érdemeit. Yossi Peled izraeli miniszter, beszédében személyes

I

élményeit idézte fel, az õt megmentõ és nevelõ belga házaspárról, Balog Zoltán társadalmi
felzárkózásért felelõs államtitkár a XX. század diktatúráinak
embertelenségére emlékeztetett. Ezután következett a Wallenberg Egyesület által tavaly
szervezett középiskolás városismereti vetélkedõ nyerteseinek
díjazása, majd a Wallenberg
család nevében Louise von
Dardel köszönte meg az emlékezéseket. A Wallenbergrõl
szóló kisfilm megtekintése után
Németh Zsolt parlamenti államtitkár, a Wallenberg Emlékbizottság elnöke mondott beszédet, vázolva az emlékév céljait. Sor került a WallenbergDíjak átadására, idén a 4 díjból
egy foglalkozott az Élet Menetével, három a roma lakosság
helyzetét javító munkát jutalmazta. Centenáriumi Wallen-

berg díjat kapott Anette Lantos
(Tom Lantos özvegye), Kate
Wacz túlélõ és Jan Lundvik volt
svéd nagykövet, akik sokat tettek Wallenberg emlékének megõrzéséért, valamint Snétberger
Ferenc zeneszerzõ a roma Holokauszt emlékének mûvészi
ápolásáért, aki bemutatta Népem emlékére címû mûvét. Végül Carl Bildt svéd külügyminiszter üdvözölte az emlékév
megnyitójának résztvevõit, köztük Sántha Péterné alpolgármestert, aki Józsefvárost képviselte az ünnepélyen, majd közösen megtekintették a kiállítást,

Értékeink megõrzésének útjai
Egy nép, egy nemzet kulturális kincseinek összegyûjtésére, megõrzésére és
közkinccsé tételére általában a múzeumok intézménye hivatott. A Magyar
Nemzeti Múzeum kerületünk, Józsefváros egyik legbecsesebb, köztiszteletben tartott ilyen szentélye. Kapu az elõzõ korok alkotásaira, és ablak a világra, ahol a szellem és a kézmûvesség alkotásait közszemlére tehetjük.
múzeumok mûködése, az
alkotások épségben-tartása,
szakszerû tárolása és biztonsága azonban pénzbe kerül, amibõl mostanában más, hasonlóan
fontos intézményekre is szûken jut.
Bármennyire furcsa, a múzeumok is
kialakítják a maguk „túlélési technikáját”, hiszen az értékmentés generációnkra osztott szerepe kikerülhetetlen.

A

A Magyar Nemzeti Múzeum nagy figyelmet szentel a támogatók felkutatásának, az önkéntes segítõk bekapcsolásának
programjára. Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendhagyó múzeumi napot tartottak, ahol a múzeum barátai,
támogatók, más közgyûjtemények munka-

amely felidézi a svéd diplomata
életét és tetteit.
Ez a szép ünnepség méltó
módon nyitotta meg az emlékezések sorozatát, amelyeket
Emlékbizottság szervez és hangol össze. Tagjai között megtalálhatók a magyar kulturális és
politikai élet képviselõin kívül
külföldi személyiségek is. A
Raoul Wallenberg év gazdag
programot ígér, tudományos
konferencián és vetélkedõn kívül tartalmaz koncerteket és
emlékbélyeg kiadását is. Az elsõ esemény jól sikerült.
Róbert Péter

társai, a magyar tudományos élet neves
képviselõi kapcsolódtak be a tudományos
ismeretterjesztés, a kultúra iránti érdeklõdés felkeltésének munkájába.
Rendhagyó volt a kapunyitás, hiszen hagyományokat felújítva, Csorba László fõigazgató maga vállalta az ajtónyitó kulcsár
szerepét, amit a múzeum elõcsarnokában
sajtótájékoztató követett. A történeti kiállítás termeiben neves vendégelõadók tartottak elõadást és válaszoltak a közönség kérdéseire.
Az egész napos ingyenes programon tizenhárom témában tizenhárom elõadó tartott elõadást, s a témákhoz tartozó tárgyi emlékek megtapasztalása új élményeket jelenthetett a hallgatóság számára. Bizonyosra vehetõ, hogy az e napon idelátogató érdeklõdõk jó része állandó vendége lesz a Nemzeti Múzeumnak, s az
is reális számítás, hogy a bõvülõ látogatói körben növekedik azok száma,
akik az érdeklõdésen túl, tevõlegesen, illetve anyagi vonatkozásban is
majd a múzeum támogatói köréhez
tartoznak.
H.I.
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„Életpálya, amelyre születni kell!”
Varga Sándor Genius-Díja
Az Apáczai Kiadó, a Genius – Apáczai Diploma Díj megalapításával azokat a
pedagógusokat, nevelõket, tanítókat, tanárokat jutalmazza, akik egész életpályájuk során szívvel – szeretettel, a legmodernebb pedagógiai módszerekkel
és eszközökkel nevelték-nevelik a rájuk bízott gyerekeket. A pedagógia nevelés hátteréhez tartozik a tankönyv, a jó, a korszerû ismereteket hordozó, izgalmas, színes és gyereknyelven szóló tankönyv, amit viszont csak jó és elhivatott pedagógus közvetíthet a gyereknek. Ezen alapvetõ felismeréseket és tanítási elveket vallja Varga Sándor, a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola igazgatója, aki az Apácai Kiadó 2012-évi Primus Inter
Pares „elsõ az egyenlõk között” díjának nyertese lett.
arga Sándor hitvallása szerint, az iskolába érkezõ gyerekeket tisztelettel
kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell útjukra bocsátani az
életbe, hiszen a nevelõkön is
múlik, a gyermekekbõl milyen
felnõttek válnak. Vallja, a gyermekek harmonikus fejlõdése,
nevelése csak a szülõk, pedagógusok, iskolapszichológusok segítségével valósítható meg.
Ez a képlet szinte iránytû, és
csak a neveléshez közel állók
tudják, hogy a hétköznapok kihívásaiban mennyire nehéz ezt
betartani. A hajdani „tanítóurat” 41 év szakmai múltja, közösségteremtõ munkája, önképzési teljesítménye, korszerû iskola-szervezési
eredményei
okán, a Molnár Ferenc Iskola
Tantestülete javasolta a kitüntetésre. Ez a
tény maga fémjelzi, hogy az iskola falai között egymást megbecsülõ, tisztelõ, és elismerõ pedagógusi kar dolgozik.
Napjaink törvényszerûségeibõl fakadó
fontos felismerés volt, hogy Józsefvárosnak
két tanítási nyelvû, angol-magyar oktatási
intézménye kell, legyen, és Varga Sándor
nagy empátiával egyengette az iskola kétnyelvûsítését. Az igazgató az elsõk között

V

ismerte fel az EU-s kapcsolatok hasznát, és
ezek bekapcsolását az iskola mindennapi
életébe, õ maga a határon túli magyar intézmények életének állandó elõadója. Sajátos

pedagógiai elveivel szeretteti meg a gyerekekkel a matematikát, és általában a tanulást. Az eredményes fejlesztésnek köszönhetõen az iskola tanulói kiemelkedõ eredményeket érnek el a fõvárosi, régiós és országos tanulmányi versenyeken.
Európa térképén fontos partnereket talál
az iskolának, eddigi csereprogramjaik Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában,
Ausztriában, Olaszországban és Svédor-

szágban valósultak meg, az utóbbi két országban stratégiai partnerekre is lelt. A diákok tanításon kívül is lehetõséget kapnak a
környezetvédelemre, az erdei iskolák és táborok sok lehetõséget biztosítanak a természet megszerettetésére. Az „élethosszig tartó tanulás” elkötelezettje Varga igazgató úr
munkásságát jelzi a Molnár Ferenc Plakett
és a Molnár Ferenc Napok „intézményének” életre-hívása és bekapcsolása az iskola
életébe. Mint közoktatási szakember rendszeresen részt vesz a fõváros továbbképzõ
programjaiban, szakértõje az Integrált Pedagógiai Rendszer kifejlesztésének, illetve a
Minõségirányítási és Pedagógiai Programok kialakításának. Munkája hozzájárult a
határainkon túli magyar tanítók repertoárjának bõvítéséhez, és a magyarországi taneszközök népszerûsítéséhez. Az Apáczai
Kiadó bázisiskolája, majd Jubileumi Szerzõdéses Partnerintézménye lett a Molnár Ferenc Iskola, s Varga igazgató úrnak ebben is
nagy munkája fekszik.
A halkszavú, konfliktuskezelõi képességekkel megáldott iskolaigazgatót az iskola tantestülete a díj legmagasabb fokára
egyhangúan terjesztette fel, melyet az iskola szülõi munkaközössége, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, az Apáczai Kiadó
szakreferense és Józsefváros
Polgármestere is támogatta. Az
Apáczai Díj ünnepélyes átadására január 20-án került sor, az
Apáczai Kiadó dísztermében. A
díjátadót követõen Varga Sándor megköszönte vezetõtársainak, az iskola pedagógusainak,
a szülõknek, az együttmûködõ partnereknek, feletteseinek és a családjának, hogy pedagógiai, iskolavezetõi munkáját segítették.
Az Apáczai Kiadó ügyvezetõ igazgatójának, Esztergályos Jenõnek a Kiadó szakreferensének és a bíráló bizottságnak szintén
köszönetét fejezte ki az igazgató úr, hogy
méltónak tartották a PRIMUS INTER
PARES, „elsõ az egyenlõk között” kitüntetésre.
H.I.

Zenedélután a Magyar Kultúra Napján
agysikerû hangversenyt tartott a
Párbeszéd Házában a Józsefvárosi
Zenebarát Kör és a Kodály Zoltán Férfikar. A szünet nélküli elõadást a Kodály
Férfikar kezdte a Szent László Himnusz, egy magyar gregorián dal eléneklésével, majd áriák, kórusmûvek csendültek fel a magyar zene évszázadaiból,
köszöntve a Magyar Kultúra Napját.
A hangversenyen Bartha Eszter,
Dudovits Blanka, Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Kozári János, Pálinkás
László, Portisch Lajos, Újvári Gergely,
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Zábó Gyula és Zöld Ildikó énekelt, a
Magyar Örökség Díjas Kodály Férfikar
pedig ritkán hallott magyar férfikarokat szólaltatott meg. A közönség nagy
tapssal jutalmazta az elõadókat, köztük Zöld Ildikót, a zenedélután mûsorközlõjét, aki korfestõ adatokkal, korabeli történések felidézésével vezette fel
az egyes zeneszámokat. Zongorán
Papp Gyula mûvésztanár mûködött
közre, vezényelt a zenedélután mûvészeti vezetõje, Pálinkás Péter Magyar
Örökség Díjas karnagy.
H.I.

MESE
Az igazságtevõ nyúl a birkózószõnyegen

Mesedélután a Vajda Péter iskolában
zontagh Pál igazgató szerint, vagy
jajongunk a tényen, hogy a mai gyerek nem ismeri a mese csodáját,
vagy teszünk érte, hogy megismerje. A
most pergõ tanév második felét a 8-14
éves korosztály számára a mese világának
újrateremtésére szentelik, éppen második
osztályok kisiskolásai „tátják a szájukat”,
és ezt szó szerint teszik.
Jakupcsek Gabriella saját szavai szerint, vagy harminc éve volt iskolása a Vajdának, késõbb neves kosarasként viselte
a józsefvárosi Ganz-Mávag mezét, s most
újra ifjú kismamaként gyakorolja a „mindennapra mesét a gyerekeknek” pedagógiai programot. Rendszeresen visszajár a
Vajdába, most éppen a mesesarok anyókája szerepében. „Mindenért lelkesedek, ami túl az iskolai kereteken, valami pluszt hoz a
gyerekek életébe, s pótolja,
átveszi a szülõi szerepeket.
Szembe kell nézni a ténynyel, hogy e gyerekeknek a
szülei se ismerték már az
együtt-mesélés, együtt-olvasás gyönyörûségét, s teljesen jogos az olyan elképzelés, hogy ennek újrafogalmazásához az iskola a
hiteles emberi arcokat kutatja. Így volt itt vendég,
Rejtõ Ildikó, Regõczi Krisz-
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Hetven-nyolcvan kisiskolás, a Vajda
Péter Ének-Zene és Sportiskola másodikosai szorongtak a tornaterem
birkózószõnyegein, amikor a közéjük telepedett hajdani Vajdás,
Jakupcsek Gabriella, Lázár Ervin
mesébe kezdett. Nem hittem volna,
hogy a mesének, a szép magyar beszédnek ekkora hatása lehet arra a
korosztályra, amelyik a képernyõ
elõtt szerez fogalmakat a világról, s
nem dominóval vagy babával játszik, hanem a transzformernek nevezett, autóból Mars szörnnyé váló
ketyerével foglalja el magát.

Képkiállítás a Galériában
Vallomásra késztetett alkotók
A Galéria kamaratermében sikerült találkoznom Sulyok Gabriellával, s kiállított grafikái közt kérdeztem, mennyire szerethetõk az olyan alkotások, melyek megfejtetlenül, talányként élnek
tovább a szemlélõ emlékezetében?
A már gyerekkorában „csodarajzolóként” számontartott grafikus szerint, az alkotó, soha nem gondol a fogadtatásra, belsõ
kényszer nyomán rajzol, fest, formáz. A kép lelki folyamatokat
indít a szemlélõben, s hogy milyeneket, az jórészt a befogadó lelki állapotától függ. Az alkotó megtette a magáét, elgondolkozásra, állásfoglalásra késztetett, s ez is volt
az elsõdleges cél. A nagyközönség képzõmûvészeti elõképzettsége, vagy járatlansága nem lehet kordon egy alkotó számára, mint ahogy a szakértõ pályatársak fanyalgása, vagy ujjongása
sem. Azzal a tanulsággal köszönöm
meg az alkotó szavait, hogy a Galéria
kiállításai a képzõmûvészeti alkotások
széles skálájának bemutatásával, a naiv
stílustól az avantgardig mutatja be a
kerületieknek, hol tart a képi alkotómûvészet és a világ.

tina, Benedek Gábor és sok más innen kirepült „celeb”, s a gyerekek arcán mérhetõ, hogy az ismertség bizalmat, hitelt kölcsönöz. Ez felelõsség – de lélekemelõ.”
A mesedélutánnal egyidõben bontották
az igazgatóságon a napi postát. Ebben arról értesítik az iskolát, hogy egy uniós pályázatot újra megnyert az iskola, és mellesleg Referencia-intézménnyé minõsítették. Ezután tehát nem csak a kerületi szóbeszéd, hanem a hivatalos oklevél is hirdeti, hogy a Vajda Péter Iskola nagy leleménnyel kapcsolja be a „családi hagyományokat” és a mai világ megismerésének módszereit az iskola falai közé.
H.I.

Egy sajátos képalkotás védjegye
Tenk László képeinek színvilága borongós, ami ellen a mûvész
hangosan tiltakozik. „A sötét tónus is hirdethet kibontakozást”- mondja, mikor képei közt szóra bírom. Alkotói stílusát
sehová nem sorolja, azért õ maga szenvedett meg, a sajátja.
Olajfestéket és olajtemperát kever a nagyméretû farostlemezekre, s az emberábrázolás helyett a természetben keresi a sorshordozó formai elemeket.
„Az ürömi tenger” címû nagyméretû képe sûrítve adja a
tenki színvilágot, s a valóságoson túli álomképeket, hiszen
Csillaghegyról, lakhelyétõl, Ürömre gyalogolva, nem látható
semmiféle tenger, de Tenk László hiszi, és elhiteti, hogy a sötét
erdõ elõterébõl, a csillogó víztükör fénye és derûje minden szemlélõben a kibontakozás hangulatát provokálja.
Nem tagadom, hogy a képek értéséhez
az alkotók szóbeli tárlatvezetése nagy
segítség, ez azonban csak olyan szerencséseknek „jár” mint amilyen magam
vagyok. Leonardo da Vinci szerint, egy
mûvészi alkotás önmaga eszközeivel
beszél, a szó mágiája egy másik világ.
Ez villan eszembe, meg az összegezés:
mindkét tárlat kikerüli az emberábrázolást, s lehet, hogy ez is üzenet. H.I.
11
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A természet
szeretete
A Józsefvárosi Galériában Tenk László
festõmûvész munkáival találkozhatnak
az érdeklõdõk. A terembe lépve rögtön
szembetûnik a képek egységes vonulata.
A nagyméretû festményeken domináns
a kék-fekete szín, amelyet az ecsetkezelés és a határozott lendületes vonalvezetés, még jobban kiemel. Szinte minden
festményen megjelennek a fák, az ágak,
melyek fokozzák a mûvek melankolikus, elgondolkodtató hangját. Csak a világító apró sárga fénypettyek bontják ki
az elmúlás, a sejtelmes éjszakák, a fájdalmasan magányos tájak jajkiáltását.

kiállításhoz kapcsolódva most két közeli barát, Sulyok Gabriella, és Mészáros Géza munkái is helyet kaptak a kisteremben. A két mûvész ráadásként egy-egy
kisfilmmel készült a Munkácsy Díjas festõmûvész barát bemutatására.
Sulyok Gabriella képein a kavargó, de nagyon is következetes vonalkák egységet alkotva
állnak össze egy egésszé. A lüktetõ vonalak játéka, a tenger
mélységeit, a föld és a természet érzékeny szépségeit tárja
fel. Az ezernyi részecskébõl
összeálló történetek alaposan
megmozgatják az ember fantáziáját, a térhálós vonalrendszere természetközeli képeket vetít
elénk.
Mészáros Géza barna diófapác munkái szintén a természet
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szeretetérõl árulkodnak, és visszavezetnek
minket Tenk László fáihoz. A Mencshelyen
készült négy kép hol játékosan kidolgozott,
hol nagyvonalúan félbemaradt részletei
harmonikus egyensúlyt alkotnak.

Tulajdonosváltás a Bárkánál
2013-tól kerületünk ad otthont Magyarország legnagyobb felsõoktatási intézményének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.
A többezer diákot befogadó iskola székhelye az Orczy-park
mellett, a Ludovika épületben és annak közvetlen közelében létesül. A tervezett egyetemi campus területén található, a jelenleg az önkormányzat többségi tulajdonában lévõ Bárka Színház
is, melynek jövõjérõl nemrégiben határozott a Képviselõ-testület. A Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében a
kerület felajánlotta a Magyar Állam, illetve az NKE részére, a
Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Kft-ben lévõ üzletrészét. A teátrum üzemeltetése, tevékenységének koordinálása így
kikerül Józsefváros hatáskörébõl, és az Egyetem teljesen integrált részét képezheti.

Tilos engedély nélkül kivágni a fákat
Józsefváros közigazgatási területén
levõ fákat kivágni néhány kivételtõl
eltekintve tilos, illetve csak a jegyzõ
engedélyével lehet. Amennyiben valaki szeretne fát kivágni, errõl minden esetben elõzetesen tájékoztatni
kell a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztályát, továbbá be kell
nyújtani az elõírt szakvéleményt is.
hivatal abban az esetben
ad fakivágási engedélyt,
ha a fa engedélyezett
építési munkát akadályoz, és ha
annak természetbeni pótlását
vagy pénzbeli megváltását a kérelmezõ vállalja. Illetve akkor,
ha tervezési jogosultsággal rendelkezõ táj- és kertépítész által
megtervezett, az ingatlan teljes
területét érintõ kertészeti rekonstrukció során az szükséges,
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amennyiben a tulajdonos az elõírt pótlási kötelezettségét teljesíti.
Bejelentést követõen néhány egyéb
esetben is kivágható a fa. Amennyiben
kertészeti szakértõ igazolja, hogy a fa
egészségi állapota miatt szükséges; vagy
ha statikai szakvéleménnyel igazoltan
az épület, kerítés vagy bármely más

építmény állagát veszélyezteti, illetve ha
balesetet idézhet elõ. Továbbá, ha a fa
gyümölcsfa, de nem diófa, vagy ha kiszáradt.
Engedély nélküli fakivágás esetén, a kivágott fa törzsátmérõje alapján számított
200%-os pótlási kötelezettséget, büntetést
kell fizetni.
Például: 1 db 8 cm törzsátmérõjû
fa kivágása esetén elõírt összeg
170 400 Ft
1 db 50 cm törzsátmérõjû fa kivágása esetén elõírt összeg 1 065 000 Ft
1 db 70 cm törzsátmérõjû fa kivágása esetén elõírt összeg 1 491 000 Ft
A tervezett fakivágások elõtt
minden esetben javasolt egyeztetni az Önkormányzat illetékes
ügyintézõjével, Bertalan-Kovács
Judittal (T: 459-2285) a lehetõségekkel kapcsolatban és a szankciók elkerülése céljából.
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Országos Üvegfestészeti Intézet
Józsefvárosban készültek templomaink színes ablakai
A Kiegyezés (1867) után, a fejlõdni akaró országban hatalmas építkezések indultak meg. Mai nagyvárosaink, és persze elsõsorban Budapest középületeinek nagy része ebben a korszakban
épült. A városházák, színházak, templomok tervezésénél, kialakításánál nagy
hangsúlyt fektettek a megrendelõk az
esztétikai szempontokra is. Új mesterségek sora alakult ki, vagy született újjá: kõfaragók, épület-festõk, épületszobrászok nemzedékei kaptak munkát
a Monarchia idõszakában. Ilyen új
szakma volt az üvegfestészet is. Ez gyakorlatilag többnyire a hatalmas homlokzati üvegfelületek, vagy templomablakok dús színezését jelentette. Gyakori volt az ajtók üveg-elemeinek mázolása is.

mûhelyrõl, és alapítójáról, Kratzmann Edérõl így ír a Tanulmányok Budapest múltjából 1938. évi 6. kötete: „Ezt az iparmûvészeti ágat fõvárosunkban Kratzmann Ede
honosította meg. Atyja, Kratzmann Gusztáv az Esterházy-képtár igazgatója volt,
amikor a Képtár – melybõl késõbb a Szépmûvészeti Múzeum alakult – az állam tulajdonába ment át.
Kratzmann Ede Prágában született 1847.
április 29-én. Atyjával Pesten telepedik
meg, innen állami ösztöndíjjal Münchenbe
megy, hogy festeni tanuljon. Késõbb Münchenben üvegfestészeti mûhelyt nyit. Elsõ
munkája Budapest számára, a belvárosi plébániatemplom szentélyének északi részén
elhelyezett Szent István-ablak és az ugyan-

z elsõ üvegfestészeti mûhelyt Budapesten Kratzmann Ede alapította
1878-ban. Mûterme a hajdani, a
mainál sokkal nagyobb kiterjedésû Orczykerttõl nem messze, a mai klinikák helyén
állott. Ránk maradt egy légi fotó 1904-bõl
(léghajóból készítették), amelyen az eredeti
épület is látható. Akkori neve: Országos
Üvegfestészeti Intézet.
A mûvészeti manufaktúra Trefort Ágoston kulturális miniszter támogatásával mûködött. Folyamatosan segítette az állam az
intézményt, különösen a mûvészeti képzés
ösztöndíjakkal való megerõsítésében. A
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ÚTRAVALÓ
Idézet a Bibliából:
„Mert ahol ketten vagy hárman
egybegyûlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük.”
Máté Evangéliuma 18. rész, 20. vers
inden év januárjának második felében tartják a keresztyén felekezetek,
az ökumenikus imahetet. Az ökumené az
egyházak összefogása, melyhez kerületünkben református, evangélikus és baptista gyülekezetek tartoznak, illetve
együttmûködõként római katolikus plébániák. Az imahét vasárnaptól-vasárnapig
tart, valójában nyolc alkalom. Minden nap
valamely gyülekezet templomában közös
szertartáson vesznek részt a felsorolt felekezetek. Érdekes egybeesés, hogy az idei
évben, a sorozat záró alkalma, a Magyar
Kultúra Napján, január 22-én volt.
Az imahét példamutató értékkel hat
életünkre. Egyrészt a nagysága miatt, hiszen ez nem csak a józsefvárosi keresz-
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tyéneket fogja össze, hanem országosan
és nemzetközi szinten is megvalósul minden földrészen. Alapgondolatait és témáját idén Lengyelországban élõ ortodox,
római katolikus, ókatolikus és protestáns
egyházak együtt állították össze. A nemes
célokért közösen imádkoztak a hívek, a
világ minden táján.
Az összefogás és az együttes szent akarat nemes célért áldásos tevékenység. Jézus is erre buzdít minket a fenti igében,
ha már csak kettõ, vagy három ember is
együtt van, és Isten segítségéért
könyörögnek, az meghallgatásra
kerül és nekik segítség adatik. A
Biblia további bíztatást ad, hogy
ezek a közösségek tovább bõvüljenek, és nagy sokaság forduljon
imádságos szívvel Istenéhez.
1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását.
1989. óta ez a nap, a Magyar Kultúra Napja. A 19. század nagyjai tudományos, kulturális és politikai
téren is mind hithû, a vallásukhoz

csak ebben a templomban lévõ Szent László
ablak. Ezek még Münchenben készültek.
1876-ban Kratzmannt már Pesten találjuk.
Ebben az évben kéri ugyanis Trefort akkori
kultuszminisztert – Pesten kelt kérvényében
– hogy itt üvegfestõ-mûhelyt nyithasson. Az
engedélyt megkapja és a mûhely 1878-ban
meg is nyílik; az új botanikus kertben. 1879tõl kezdve már sûrûn rendelnek nála színes
üvegablakokat. A belvárosi plébániatemplom számára ekkor készülnek a Szent Erzsébet, Szent Margit, Keresztelõ Szent János,
Szent Gellért és Szent József tiszteletére elhelyezett ablakok. Ezekhez az ablakokhoz a
kartonokat részben atyja Gusztáv, részben
Cargl Ferenc festõmûvész készíti. A már
említett Szent István- és Szent László-ablakok kartonjait Than Mór festette.”
Jelentõs munkái voltak még a Mátyástemplom, és a budapesti Újvárosháza colorablakainak megalkotása. Sajnos élete a késõbbiekben tragikus fordulatot vett. Szakmai és üzleti konfliktusok után Bécsbe költözött, majd az I. Világháború után – elvesztve a megrendeléseket – valóságos nyomorba jutott. 1922. február 5-én halt meg a
Mester, akinek mûvei ma is megtalálhatók
számos templomunkban.
Kerekes Pál
ragaszkodó emberek voltak. Életüknek és
munkásságuknak a keresztyén értékrend
volt a meghatározója. Népünk példaképei
életük során vallást tettek hitükrõl, ezzel
iránytût állítottak a jövendõ nemzedékek
elé, ha a magyarság közösen, õszintén tudja kérni Kölcsey szavait ismételve, hogy
„Isten, áldd meg a magyart”, akkor népünknek újra a felemelkedés és az erõsödés lesz a jövõje.
Kovács Zalán László
tubamûvész, református presbiter
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KÖZTÉR
Tisztelt gépjármû
üzemben tartók,
tisztelt Mátyás téri polgárok

keresztül. Ott legfeljebb 2 óra idõtartamra, kizárólag áruszállítás, költözés, rakodás céljából lehet várakozni, az Önkormányzat 26/2010.(VI.18.) rendeletében
meghatározott behajtási díj vagy éves behajtási megváltási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb össztömegû gépjármûvel. A behajtáshoz a Józsefvárosi Közterület-felügyelet hozzájárulása szükséges.

A Bauer Sándor utca felújításával és sétáló utcává történõ átalakításával az iskola,
a Közösségi Ház közvetlen környezete
újult meg, ezzel segítve két épület közötti
biztonságos közlekedést. A Mátyás tér
korábban elkezdett felújítása immáron
befejezõdött, mely szimbolikusan is kifeSétáló övezetbe történõ
jezi a negyed városmegújításának elindíegyszeri behajtáskor a következõ
tását, az új arculat megjelenését.
díjtételeket kell alkalmazni:
A felújítás befejezésével a végleges
 1.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna megforgalmi rend is érvénybe lép 2012. feb- engedett legnagyobb össztömeget meg
ruár 1-én.
nem haladó gépjármûvek esetében.
A sétáló övezetbe behajtani a Bauer
 1.500,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megSándor utca felõl lehet, a behajtási kapun engedett legnagyobb össztömeget meg
nem haladó gépjármûvek esetében.
 5.000,- Ft/behajtás a
7,5 tonna megengedett
legnagyobb össztömeget
meghaladó, de 11 tonna
megengedett
legnagyobb össztömeget el
nem érõ gépjármûvek
esetében.
Díjmentes a sétáló övezetbe történõ behajtás:
 Félévente egy adott
napon korlátlan számban, ha a behajtás az

A Mátyás tér védett övezetét lezáró
süllyedõ oszlopok mûködése
1. A süllyedõ oszlopokat jól látható jelzõtáblák jelzik.
2. Az oszlopokat az áthaladáshoz 1-2 méterre meg kell közelíteni, a külön oszlopon
elhelyezett kaputelefon egység vonaláig
haladva.
3. A kaputelefon hívó-gombját megnyomva, bejelentkezik a beléptetõ rendszert
kezelõ munkatársunk (a gombot a beszélgetés alatt nem kell nyomva tartani).
4. A behajtást gátló oszlop kezelõje a térfigyelõ kamerákon ellenõrzi a behajtási jogosultságot.
5. Az oszlop helyzete, mozgása ellenõrizhetõ a menetirány szerinti jobb oldalon lévõ oszlopon elhelyezett két fényû közlekedési lámpa jelzései alapján.
6. A behajtani kívánó jármûvet, az áthaladást és a kihajtást videókamera rendszer
rögzíti.
7. Áthaladni csak abban az esetben lehet,
ha azt a két fényû forgalomirányító fényjelzõ készülék zöld fénye jelzi.
14

8. A lámpa csak abban az esetben jelez
zöld – szabad jelzést – , ha az oszlop az úttesttel vízszintes egyenest képez.
9. Piros, azaz tilos jelzést mutat a lámpa
minden olyan esetben, amikor az oszlop
elmozdult a vízszintes síktól, ilyenkor tilos
az áthajtás, még abban az esetben is, ha a
gépkocsivezetõ nem látja az oszlopot.
10. Kihajtás csak a Nagyfuvaros utca felé
lehetséges, ahol a kihajtási szándékát

övezeten belül bejelentett lakóhellyel rendelkezõ személy által megjelölt, legfeljebb
11 tonna megengedett legnagyobb
össztömegû gépjármûvel történik (pl.: költözés, felújítás),
 Havonta egy alkalommal, ha az övezeten belül bejelentett lakóhellyel rendelkezõ személy tulajdonában vagy üzemben tartásában lévõ gépjármûvel történik
(pl.: nagyobb méretû, súlyú, értékû tárgy
szállítása).
A sétáló övezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet – az általa megjelölt gépjármûvel, éves
behajtási megváltási díj megfizetése ellenében – korlátlan alkalommal behajthat.
Az éves behajtási megváltási díj összege a bekezdésben szereplõ díjtétel hétszázszorosa. Év közben kezdeményezett
behajtás megváltása esetén idõarányos
megváltási díjat kell fizetni.
A behajtási engedélyeket Józsefvárosi
Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálatán, a
Budapest VIII. ker. Német u. 17-19. sz. alatt
kell megváltani. Tel.: 06(1) 299-7000. Fax.:
06(1) 314-6563. email: parkolas@jkf.hu.
Tájékoztatjuk, hogy 2012 február 1-tõl
a Józsefvárosi Közterület-felügyelet a
Mátyás térre engedély nélkül behajtó
gépjármûvek üzembentartóival szemben
szabálysértési, illetve közigazgatási hatósági eljárást fog kezdeményezni, valamint kerékbilincs felszerelését fogja alkalmazni.

szintén a kaputelefonnal jelezheti a kezelõ részére.
A süllyedõ oszlop által védett területre
csak azok hajtanak be, akik erre jogosultak, és engedéllyel rendelkeznek.
Tilos engedély nélkül, egy korábban áthaladó gépjármû után áthaladni az oszlop felett, mert az balesetveszélyes. Minden esetben a fent leírt módon szabad
megközelíteni a süllyedõ oszlopot. A szabálytalan áthaladás miatt bekövetkezõ
káreseményekért sem az Önkormányzat, sem a Józsefvárosi Közterület-felügyelet nem vállal felelõsséget.
Az áthaladó jármûveket, a be-és kihajtást videófelvételen rögzítjük. Az engedély
keretein túl tartózkodó jármûvekkel szemben a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
intézkedni fog.
A süllyedõ oszlopok kezelését 00-tól
24–ig a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
térfigyelõ központja koordinálja. Amenynyiben bármilyen kérdése van, azt közvetlenül jelezheti a Felügyeletnek a 299-7000,
hiba esetén a Térfigyelõ szolgálatnál a 4773725 telefonszámon, illet-ve a jkf@jkf.hu
email címen.

SPORT
Országra szóló sikerek
Vajda Péter Ének-zenei Általános és várának számít. Borka Gábor
Sportiskola régóta a floorball sport- és Szakmáry Zoltán vezetéséág egyik hazai utánpótlás-nevelési felleg- vel minden korosztályban komoly éremesélyekkel lépnek fel a vajdás tanulók minden
megmérettetésen.
Az idei kispályás diákolimpia budapesti
selejtezõi után már
sejteni lehetett, hogy
országos szinten is
dobogóesélyesek, hiszen összesen 2 arany, 2 ezüst és
2 bronzot szereztek a vajdások.
A Miskolcon megrendezett országos döntõben nem is okoz-

tak csalódást: az értékes helyezések mellett egy ezüst- és egy bronzéremmel
öregbítették iskolájuk, s persze Józsefváros jó hírét.

Schirilla az Orczy-parkban

IV. Józsefvárosi Open
Értékszámszerzõ Egyéni Sakkverseny

A

él közepe van, a nap néha elõbukkan és szikrázóan játszik az Orczypark taván, aztán újra elbújik és csak a
hideg metszõ szél marad, ami befúj még
a kabátok alá is…
Az emberek fázósan várakoznak a tó
körül, és forró teát iszogatva
várják, hogy a „nemzet
rozmárja”a jéghideg vízbe
merüljön.
Mikor megjön, mindenki
vidáman üdvözli, és miután
körbefutotta a tavat, hamar
nekivetkõzik: minden gondolkodás nélkül belegázol a 2
fokos vízbe.
Ifjabb Schirilla György pontosan 12 éve, édesapja halálakor határozta el, hogy ápolva

T

a hagyományt minden évben átússza a
Dunát. Az Orczy-park azért évrõl-évre
visszatérõ helyszín, mert a nagymamája
rendszeres látogatója volt a parknak, és
gyerekként sok idõt töltött itt. A négy természetes forrásból táplálkozó tavat tavaly jégtáblák is tarkították, ezért akkor a
jégen való jógázás is színesítette a programot. Örült volna, ha idén is sort keríthetett volna erre, de az idõ nem volt elég hideg ahhoz, hogy jégtáblák legyenek.
A 175 m hosszú, 50 m széles, és átlagosan 2 méter mély tóban több mint 12 percet töltött, és mindezt úgy, hogy közben
vidáman integetett és köszöntötte a parton álló embereket.
Mikor végre kijött a vízbõl, szárítkozás
elõtt még arra is volt ideje, hogy a kérdésekre válaszoljon és elmondja a napi bölcsességét is:
Ha az ember szorgalmas, türelmes, és
szeretet van a szívében, akkor sokra viheti.
A Jógaoktató célja hogy felhívja az emberek figyelmét az egészséges életre, a
természetes gyógymódokra, és a szeretet
erejére…

Budapest, 2012. március 15 – 18.

Verseny rendezõje: Józsefvárosi Kulturális
és Sport Nonprofit Kft., Clear Logic Kft.
Helye: Orczy Park 1089 Budapest Orczy út 1
Lebonyolítás: Nemzetközi nyílt egyéni verseny, 7 fordulós svájci rendszerben, a FIDE
2009.07.01-tõl hatályos szabályaival.
Játékidõ: 90-90 perces gondolkodási idõvel
Regisztráció: 2012. március 15. 9,00–9,45
Megnyitó: 2012. március 15-én 9.45 órakor
Ünnepélyes díjkiosztó: 2012. március 18-án
12,30-tól
Nevezés és információ:
clearlogicltd@gmail.com e-mail címen illetve a 06-20-951-52-70 és 06-20-326-26-09es telefonszámokon
A verseny résztvevõi: A 2012. évre érvényes versenyengedéllyel rendelkezõ, hazai
versenyzõk, valamint az érvényes regisztrációval, (FRD) rendelkezõ, illetve azt a helyszínen befizetõ, (Br. 1600 Ft) külföldi versenyzõk (maximum 60 fõ).

Újabb Vaskar siker
A kerületi Vaskar SE az év elsõ országos
szkander bajnokságán rendkívül erõs mezõnyben is szép eredményeket ért el. Az
egyesület tagjai a Kecskeméten megrendezett Malom Kupán 2 aranyérmet és 1
ezüstöt szereztek, illetve Józsa Mihály lett
az év „masters” versenyzõje, melyet külön kupával jutalmaztak a szervezõk.
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1089 Budapest, Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Nyitva tartás: minden nap
6.00 – 22.00 óra között

Sportolási lehetõségek
 Erdei futópálya
Az Erdei Futópálya újra nyitott, kibõvítve, új
nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ látogatóinkat.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias hangulatban
minden nap a Herkules Klubban. Szolárium
– infra szauna – büfé.
Weblap: www.herkulesklub.hu
 Mûfüves labdarúgó-pálya
bérelhetõ 9400 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

JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA 2011.
VIII. ker. József krt. 70.
Telefon: 313-9883
 Február 1-én 17 órakor Kisgrafika Barátok Köre
A Skandináv Társaság közremûködésével
grafikák és fotók az északi és déli sark
meghódításáról (Nansen és Amundsen
nyomában).
 Február 2-án (csütörtökön) 18 órakor
Vízi Tihamér festõmûvész kiállításának
megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Novotny Tihamér
mûvészeti író.
A kiállítás megtekinthetõ február 23-ig,
hétköznap 10-18 óra között.
 Február 9-én 15 órakor Hírünk a világban elõadássorozat: ,,Világhírû Magyar
vendéglátók I. A Gundel család”
Elõadó: Saly Noémi irodalomtörténész
 Február 9-én (csütörtökön) 18 órakor
Nagy Gábor Munkácsy-díjas szobrászmû-
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 Anonim Alkoholisták Közössége
Weblap: www.orczykalandpark.hu
Email: info@ligetse.hu; info@orczykaland- Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 – 12.00 óra között. Helypark.hu
szín: Orczy- park – Fõépület – Földszinti
Tanfolyamok:
Terem
 Tehetséggondozó tanoda
 Önismereti és személyiségépítõ csoport
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatí- Érettebb személyiség, jobb önismeret, több
vak és képességeiket szeretnék fejleszteni: önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás A csoport a test és lélek együttmozgásával
és kézmûves foglalkozások.
dolgozik. Idõpont: kéthetente pénteken
 Fotó tanfolyam
17.30 – 21.30 óra között. 18 éven felüliek
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig az Or- kérhetik felvételüket a csoportba.
czy-park Fõépületében. Február 1-jén és A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeufebruár 14-én. További információ és jelent- ta vezeti.
kezés: Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390- Email:nagy.marton2@chello.hu
1560, Email:cs.csaba@interware.hu
Telefon: (1) 314 5944
Weblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Ruhagyûjtõ konténer az Orczy-parkban! Terembérlési lehetõség:
Az Orczy-park fõépületében található 65 és
Ez a megoldás sok
80 négyzetméteres terem bérelhetõ.
embernek biztosít leTovábbi információ a 333-9501-es telefonhetõséget, hogy a feszámon.
leslegessé vált ruhanemûitõl megszabaElérhetõségek
duljon, s így az arra
Érdeklõdni lehet a programokkal és tanforászorulóknak eljuttatlyamokkal kapcsolatban a rendezvényszerhatja a Vöröskereszvezõnél, terem és sportpályabérléssel kapten keresztül. A kontécsolatban a parkigazgató-helyettesnél
ner a Fõépület elõtt megtalálható!
 Zumbarlang
9.00 – 16.00 óra között a 333-9501- es teleSzerdán és péntekenként 19.00 órától a Fõ- fonszámon.
épület földszinti termében.
Weblap: www.orczypark.hu
További információ és jelentkezés a 06-30241-2395-ös telefonszámon, illetve a
www.belsobarlang.hu weboldalon.

vész kiállításának megnyitója a már fent
lévõ Vízi Tihamér kiállításához kapcsolódóan. Megnyitja: Szuromi Pál mûvészeti író.
A kiállítás megtekinthetõ február 23-ig,
hétköznap 10-18 óra között.
 Február 11-én 15 órakor Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub zenés délutánja. Klubvezetõ: Harcz Nyári Margó. Belépõdíj: 700 Ft.
 Február 16-án 15 órakor Zenés barangolás elõadássorozat II.
,,A legszebb magyar városok, történelmi
emlékek-” vetített képes elõadás. Elõadó:
Kiss Imre Károly tanár, idegenvezetõ
 Február 16-án (csütörtökön) 18 órakor
irodalmi felolvasó est Wehner Tibor író mûveibõl. Mûveit méltatja: Szakolczay Lajos író.
 Február 23-án 15 órakor Eltûnõ mesterségek Józsefvárosban-helytörténeti elõadássorozat II.
Elõadó: Martsa Piroska képzõmûvész, restaurátor, animátor.
Vetített képes elõadás

ben minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsárné elnök asszony és
Galler Gábor fõtitkár.
 MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja minden csütörtökön 14-16 óráig
 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Józsefvárosi Csoportjának klubdélutánja minden hónap elsõ péntekén 14.0016.00 óráig.

A Józsefvárosi Galériában található termek bérelhetõek:
– Kiállító nagyterem: 80 m2
Civil szervezetek:
– Emeleti nagyterem: 90 m2
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdek- – Emeleti kisterem: 30 m2
védelmi Szervezetének tanácsadásai Bõvebb információ és felvilágosítás a kö(KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyek- vetkezõ telefonszámon: 06-1-313-9883

PROGRAMAJÁNLÓ
Tanfolyamok:
 Hatha Jóga – 75% gyakorlat, 25% elmélet. A hindu csakrarendszer, fiziológiai,
pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései. Több évre
rendezett, nyomtatott tananyag, CD-k.
Minden hétfõn 19
órától, csatlakozni
folyamatosan lehet.

Most induló kezdõ csoportok: minden kedden 18 órától (Nyitóelõadás: jan. 31) és
minden csütörtökön délelõtt 10 órától
(Nyitóelõadás: jan. 26).
Csatlakozási lehetõség már mûködõ kezdõ
csoporthoz: minden hétfõn 19 órától.
Elsõ alkalom ingyenes!
www.jogatan.com
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás
1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel szerdánként 9.15;

10.05; óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70948-4604-es telefonszámon. www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos kortól 14 éves korig,
4-8 fõs csoportokban , hétfõnként 9 órától,
csütörtökönként 16 órától.

A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA (1085 Budapest, József krt. 70.) MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

FEBRUÁR 2-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁRA

FEBRUÁR 9-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁRA

VÍZI TIHAMÉR

NAGY GÁBOR

FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: NOVOTNY TIHAMÉR – MÛVÉSZETI ÍRÓ
KÖZREMÛKÖDIK: VÍZI KRISTÓF – DOBOKON

MUNKÁCSY-DÍJAS FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: SZUROMI PÁL – MÛVÉSZETI ÍRÓ
NÁDAS ALEXANDRA KÉPZÕMÛVÉSZ VERSEIBÕL
FELOLVAS: PÁSZTOR TIBOR – SZÍNÉSZ

A KIÁLLÍTÁSOK MEGTEKINTHETÕK FEBRUÁR 23-IG, HÉTKÖZNAP 10-18 ÓRÁIG
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Idõszaki kiállítás a 100 éve született
Raoul Wallenberg emlékére
Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját
Svédország és Magyarország is emlékév megrendezésével ünnepli. A két
ország külügyminisztériumának közremûködésével
és a Svéd Intézet szervezésében az emlékév nyitányaként a Magyar Nemzeti Múzeumban „Számomra nincs más választás” címmel elsõként
nyílik meg egy különleges utazókiállítás, melynek további nemzetközi állomásai Moszkva, Berlin, Tel Aviv, Washington, New
York és Toronto. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ: 2012. január 18.- 2012. február 12. között a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A Rendõrség-történeti Múzeum kiállításai
A múzeum számos érdekes állandó kiállítással várja vendégeit a Mosonyi utca 7. szám alatt. Jelenlegi tárlataik: „A magyar

rendõrség története 1848-tól napjainkig” címû, ami több mint
1000 tárgyi emlék, köztük egyenruhák, fegyverek, dokumentumok, okmányok, plasztikák, kitüntetések, fotók segítségével kalauzol végig a testület fejlõdését bemutató termeken
1848-tól napjainkig. Az „Elsõ magyar sorozatgyilkos” címû kiállítás, Kiss Béla cinkotai bádogosmester esetét mutatja be. A
hatóság megállapította, hogy a mester kettõs életet élt. Otthon
bádogosmesterként dolgozott, szabadidejében viszont Pesten
kereste áldozatait, összesen 7 nõt ölt meg. A „Biatorbágyi merénylet” pedig Matuska Szilveszter bûntettét mutatja be. Õ
1931. szeptember 12-rõl 13-ra virradóra robbantotta fel a biatorbágyi viadukt
közelében a vasúti pályát az ott
közlekedõ nemzetközi gyorsvonat alatt. A merénylet következtében 22 utas életét vesztette, 17
személy súlyos
sérülést szenvedett.

Leonardo da Vinci remekmûvei
az Uránia mozivásznán

Magyarok cselekedetei

nagysikerû Metropolitan operaközvetítések és balett
vetítések után újabb mûvészeti mûfaj jelenik meg az
Uránia Nemzeti Filmszínház mozivásznán: február 16-án,
a világpremierrel egy idõben láthatja a közönség a londoni National Gallery nagyszabású Leonardo da Vinci-kiállítását bemutató, élõben rögzített tárlatvezetést. A november elején megnyílt, „Leonardo da Vinci: Festõ a milánói
udvarban” címû kiállítás az eddigi legnagyobb számú,
több mint 90 alkotást felvonultató gyûjtemény a reneszánsz mester képeibõl. A festmények sérülékeny volta
miatt azonban, a kiállítást nem lehet a hagyományos módon utaztatni. De a mostani produkciónak köszönhetõen,
az egyedülálló tárlat hamarosan nemzetközi turnéra indul, amibe Budapest is bekapcsolódott.
A 100 perces HD közvetítés során a nézõket nemzetközileg elismert mûvészettörténészek és mûsorvezetõk kalauzolják végig a számos ritkaságot felvonultató tárlaton,
a kiemelt festményeket részletesen bemutatva. Az Urániában eredeti nyelven, magyar felirattal látható a közvetítés, jegyek pedig kaphatók a helyszínen, a Jegymester
jegyirodáiban, illetve a www.urania-nf.hu weboldalon.

A

A
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Lehoztam a Phobost
mikor az orosz ûrkutatási hivatal és a magyar katasztrófavédelem egyaránt megnyugtatott, hogy fogalmuk sincs hová
pottyan az autóbusz-nagyságú mûhold, az unokám azonnal betáplálta a számítógépbe, hogy megnézzük a röppályáját. A felettünk keringõ dzsípiesz azonnal kiköpte a mi számítógépünk koordinátáit, északi szélesség, nyugati hosszúság, idõzóna és miegyéb,
s már láttuk is a világtérképen, hogy merre húz a Phobos, a bravúros ûrlaboratórium, amelyiknek elszakadt az ékszíja, és a Mars helyett pimasz következetességgel a házunk felett jojózott, ahelyett
hogy valahová, a fellövõk tájékára navigálta volna magát. Na már
most, amikor már ott villódzott a képernyõn, hogy ha leesik meg
ne fogjuk, az unokám beszólt, hogy újabb kört már nem tehet, mert
esik a magassága. Esett is rendesen, úgyhogy belepancsolta magát
a tengerbe, s Magyarország megmenekült. A katasztrófavédelem
leporolhatta magát, mondván, ezt megoldottuk. Az unokám azt
mondta, õ lelövette volna a roncsot, már csak a logika folytán
is, de családon belül azzal torkoltuk le, hogy nem ért hozzá,
gyerekbeszéd, vannak, akiknek
ez a munkájuk, õk aztán értenek
hozzá, de piszkosul.
– Mint az óceánjáró kapitánya! – Mondta az unokám, s a
család elhallgatott.
Valamiket újra beütött a számítógépbe, s félõ, hogy az óceánjáró zátonyrafutását is megfejti, hiszen két enter után, közölte, hogy a hajó kapitánya is
biztosan a Phobost figyelte, s
nem a zátonyt, aminek nekifutott.
Okosabbat egyelõre máshonnan sem hallani.
H.I.

PROGRAMAJÁNLÓ

Február a Fészekben
Az év második
hónapjában öt
különbözõ elõadást élvezhetünk a Fészek
társulatának tolmácsolásában.
Az Orczy úti teátrumban február 2-án a Mûköröm címû darabot, február 5én az Iskolapéldát, 9-én pedig az AHA-t játsszák. A Gyenge vagyok elõadást 14-én és 18-án láthatjuk, a TI [TERRA
INCOGNITA]-t pedig február 7-én, 16-án és az évadban
utoljára 26-án láthatja a nagyérdemû.
színház egyéb érdekességekkel is készül; két pályázatra
is várják az ifjú alkotók mûveit, márciusban két új bemutatót tartanak – 3-án a nem/más címû kamaszdrámát, 24-én
pedig Henrik Ibsen: A nép ellensége címû drámáját mutatják
be, illetve folytatódik a Fishmojo zenekar klubja, a
NoSmoking! is. A Fészek programjai, elérhetõségei megtalálhatók a www.cziczo.hu/feszekszinhaz weboldalon.

A

Újabb magyarországi õsbemutató
a Bárka Színházban
A Bárka társulata január 21-én mutatta be Kabai Lóránt
átdolgozásában, és Kamondi Zoltán rendezésében,
Dorota Maslowska Megvagyunk egymással mûvét, Lángoló kerékpár címmel.
z eredeti darabot a lengyel Teatr folyóirat a 2009 év legérdekesebb kortárs lengyel drámájának választotta. Az eredeti színdarab a társadalomban jelen lévõ teljes értetlenséget és
elidegenedést a XX. századi lengyel történelem tükrében mutatja be, mely számtalan párhuzamosságot és megfelelést mutat a
magyar történelemmel. A magyar változatban megjelenik a II.
világháborús és a 2011-es Budapest is, a Lángoló kerékpár címû
elõadás tényeket kíván felmutatni a mai magyar helyzetrõl és
ennek közvetlen elõzményérõl, a második világháborúról.

A

Szereplõk:
Spolarics Andrea, Varjú Olga, Ilyés Róbert,
Szorcsik Kriszta, Ónodi Eszter (a budapesti Katona József
Színház tagja), Kardos Róbert, Keskeny Anita,
Somogyi Anna, Tolnai Klári
Látvány: Árvai György, Jelmez: Szûcs Edit, Dramaturg:
Garai Judit, Koreográfus: Gombai Szabolcs, Zenei vezetõ:
Kákonyi Árpád, Rendezõasszisztens: Pogács Zsuzsi,
Rendezõ: Kamondi Zoltán

Kedves Barátaink!
Február 1-én, szerdán, este hét órától újra Kelemeni esték
a Gádor Borozóban (VIII. Krúdy u. 6.)!
Az elõzõ, nagy sikerû szabad felolvasás után gyûljünk össze
újra, s emeljük fel írásainkat a fénybe!
Ne feledjük: mások és magunk érdekében 4-5 versnél, 1.5-2
kéziratoldal prózánál többet ne adjunk elõ!
Akinek van, legutóbbi kötetébõl is olvasson, s mindenképp
hozza magával (bemutatni), ha megtette januárban, ha nem…
A Kelemenek
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KÉK HÍREK

Véletlen…

Nyugdíjat lopott

J

Egy órán belül elfogták a BRFK „akciósai” azt a fiatalembert, aki egy 52 éves férfitõl rabolta el az
elõzõleg felvett nyugdíját.
Január 16-án délelõtt az 52 éves férfi hazafelé tartott
édesapja elõzõleg felvett nyugdíjával, amikor összetalálkozott egy általa látásból ismert fiatalemberrel. A
fiatal férfi egy közeli lakóház padlására csalta, majd
ököllel rátámadt. A sértett hátraesett, ezt kihasználva
támadója benyúlt övtáskájába, kivette a korábban felvett nyugdíj összegét, majd elmenekült a helyszínrõl.
A sértett a rablás során orvosi ellátást igénylõ sérülést
nem szenvedett.
A BRFK Bûnügyi Bevetési Osztályának helyszínre
riasztott munkatársai haladéktalanul megkezdték a
támadó felkutatását, meghallgatták az áldozatot,
majd a kerületi térfigyelõ kamerák által rögzített felvételek alapján pontosították a kapott személyleírást,
illetve ellenõrizték a tettes és áldozata útvonalát. A
sértettõl kapott, valamint a kamerák felvételei alapján
összeállított részletes személyleírás alapján a környéken folytatták a felderítést. Ennek során a Szerdahelyi
utca és Dankó utca keresztezõdésénél felfigyeltek egy
férfira, aki megegyezett a kamera felvételén látott támadóval. Igazoltatását követõen elfogták, majd a
VIII. kerületi rendõrkapitányságra elõállították. Ruházatának átvizsgálása során zoknijából nagyobb
mennyiségû készpénz került elõ.
Az azóta elõzetes letartóztatásba helyezett gyanúsítottal szemben rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, a további eljárást a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság VIII. Kerületi Rendõrkapitánysága folytatja

anuár 18–án hajnali két órakor a térfigyelõben szolgálatot teljesítõ õrmester három gyanúsan viselkedõ férfira lett figyelmes, akik a József
körúton haladva, minden lakóház kapuját megnézték, nyitva van-e? Keresgélésük sikerrel járt, mert az egyik ház bejárati kapuját nyitva találták,
ahova be is mentek. Az õrmester azonnal jelentett és a járõrök a helyszínre siettek. A gyanú beigazolódott. A helyszínre érkezõ BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság közrendvédelmi osztály rendõrei a három férfit
egy raktárban találták, amint szerény „zsákmányukat” méregették. A
helyszínen talált kézi csavarhúzó, fúrószár, csípõfogó egyértelmûen bizonyította, hogy illetéktelen behatolás történt. A három férfit a BRFK
VIII. kerületi Rendõrkapitányságra elõállították és õrizetbe vették.
Több szerzeményük, mint például egy fa gitár bordó tokban, amelyet
elfogásukkor náluk találtak, tisztázatlan eredetû. A véletlenszerû betörésük egyébként csak 3 db 50 kg-os jegesedést gátló sót, 2 db új nagyméretû zöld kukát és némi takarítóeszközt hozott volna a „konyhára”.
Komcsákné Sz. Magdolna
BRFK, VIII. ker. Rendõrkapitányság, sajtóreferens

Zsebtolvajokat keres a rendõrség
Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. kerületi Rendõrkapitánysága lopás miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. A jelenleg
rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen elkövetõk 2011. november 11-én este negyed kilenckor, a Kerepesi út egyik bevásárlóközpontjában eltulajdonították egy férfi kabátjának zsebébõl a készpénzét. Az
egyik ismeretlen elkövetõ 30 év körüli, körülbelül 185-190 centiméter
magas, erõs testalkatú férfi, haja rövid, barna színû, kopaszodó. Társa
25-30 év körüli, körülbelül 175-180 centiméter magas, átlagos testalkatú
férfi, haja rövid, fekete színû.
A kerületi rendõrkapitányság kéri,
hogy aki a képen látható férfiakat felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a
477-3700 telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld számán
(h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.00), a 107
vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A

Szinte mindenhol
tilos a dohányzás
Év elejétõl változott a dohányzással
kapcsolatossal törvény, mivel hazánkban a cigarettával összefüggõ betegségben sajnos 18 percenként meghal
egy ember. A módosítás célja a nemdohányzók, az egészséghez és az
egészséges környezethez fûzõdõ alkotmányos jogok gyakorlásának védelme volt.
Az új törvény értelmében január elsejétõl gyakorlatilag zárt légterû helyeken tilos a dohányzás, nem szabad rágyújtani
éttermekben, bárokban, közintézmé20

nyekben, vonatokon, peronokon, buszmegállókban és gyalogosok által használt
aluljárókban sem. Iskolák, gyermekjóléti
intézmények, játszóterek, kórházak, illetve egészségügyi ellátásban részt vevõ intézményekre ugyanez a tiltás vonatkozik.
Így égõ cigarettával ezeket a helyeket, és
5 méteres körzetüket célszerû elkerülni.
Kivételt csak a börtönök, és a pszichiátriai intézmények képeznek, ahol ezután is
lehet majd dohányozni, hiszen itt a szabad kijárás nem oldható meg.
Ha április 1-tõl valaki tilosban dohányzik, az 20-50 ezer forintra bírságolható, illetve megbüntethetik a szabályok betartatásáért felelõs üzemeltetõt vagy alkal-

mazottat 100-250 ezer forintra, a szórakozóhelyet mûködtetõ céget pedig 1-2,5
millió forintra, amennyiben nem szólítja
fel a cigarettázó vendéget a zárt tér elhagyására. A törvény betartását az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
ellenõrzi majd, de a játszótereken és
buszmegállókban a közterület-felügyelõk is kiszabhatnak büntetést.
A dohányzás szigorítása mellett, februárban és júliusban emelkedik majd a dohánytermékek jövedéki adója, szeptembertõl pedig a cigarettás dobozokon megjelennek az elrettentõ, képes egészségvédelmi figyelmeztetések is.

OTTHON
Sál
okunk nevében állíthatom, hogy az
utóbbi idõk egyik legpraktikusabb darabja a
nagyméretû sál. Ahogy
nézem az utcán a fiatalokat, lányok, fiúk egyaránt, szívesen is hordják, hisz nagy hidegben, szélben olyan jó
beleburkolózni. Nem-

Háziasszonyoknak

S

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

A farsangi fánk
nagy téli mulatságok, bálok és álarcosbálok ideje van épp, így
nem hiányozhat asztalunkról.
Ez az idõszak a húsvét elõtti böjt
kezdetéig, pontosabban hamvazó szerdáig tart. Valaha a szegény nép egyszerûen
ki sem bírta volna a negyvennapos koplalást.
Ezért a papok és a szerzetesek azt tanácsolták,
hogy a böjt elõtt tápdúsabb ételeket vegyenek magukhoz. Így aztán kenyér helyett az energiában
jóval gazdagabb fánkkal tömték meg a gyomrukat. Többféle fánk létezik: csöröge vagy forgács-

A

Autóvezetés télen
csak színben és anyagban, de megkötésében
is rengeteg lehetõség
van, így ezzel is változatossá tehetjük öltözködésünket. Ha csak kiegészítõként használjuk, beteríthetjük vele a
vállunkat és hasunkat,
hosszítja az alakunkat
és elrejti a pocakot. Válasszunk ilyenkor feltûnõ színt, ami kiemeli az
arcunkat.

téli útkörülmények
még a legtapasztaltabb vezetõket is nehéz
szituációba sodorhatják.
Mindenképpen váltsunk
téli gumira, mert nélküle
a gépjármû nem fog kellõen tapadni a téli aszfalthoz, könnyebben megcsúszik, kikerülhet a sofõr irányítása alól, aminek
végzetes következményei is lehetnek! Indulás
elõtt ne csak az ablakokat tisztítsuk meg, hanem a
lámpákat, és a motorháztetõt is. Figyeljünk az ablakmosó utántöltésére is. Öltözzünk fel melegen,

A

fánk, cseh fánk vagy dalkedli, a
négerfánk vagy egérke, de közülük a farsangi fánk elkészítése
igényel legnagyobb odafigyelést
és körültekintést. A jól elkészített
farsangi fánk könnyû, szalag van
a derekán és egy lyuk a közepében, ahova házi készítésû baracklekvárt lehet tenni. Persze mással
is finom, de ez illik hozzá legjobban. A fánk kelt tészta és abban különbözik egy
átlagos süteménynek készített kelt tésztától, hogy
sok tojás sárgáját is tehetünk bele, attól szép sárga
színû lesz. Kedveskedjünk a családnak most vele,
nálam is nagyon hálásak mindig!

de vezetés közben ne viseljünk
súlyos, mozgást nehezítõ kabátot,
hisz nagyban korlátozhatják mozgásunkat. A pedálkezelésnél fontos a cipõ megválasztása! Nem
szabad olyan lábbeliben vezetni,
amely annyira széles, hogy egyszerre két pedált is nyomhatunk
vele. Arra is figyeljünk, hogy ne
csússzon a nedves cipõ talpa. Hölgyeknek sem ajánlatos magas sarkúban beülni, érdemesebb cserecipõt tartani az
autóban. Vezessünk lassan és óvatosan akkor is,
ha nem fagyos az út, mert észrevétlen fagyfoltok
lehetnek az út egyes szakaszain és ezekre ráhajtva
könnyen megcsúszhatunk.
Kiss Éva

Farsangi szalagos fánk
– A múltkori piaci találkozáskor ígérte nekem a szalagos fánk receptjét
szomszédasszony!
– Tudja-e, Takácsné, hogy nagyanyáink idejében féltve õrzött titkot jelentett egy-egy recept, hiszen legényfogónak tartották, olyannak, hogy
néhány nagy falás után, kézfogó is született, abból meg házasság!
– Ne nevettessen, ígérem, a farsangi szalagos receptjét ellesem, s elzárom, hogy magának is igaza legyen!
– Na akkor már írhatja is! Kiló liszt, fél liter tej, egy tojás, egy csomag
élesztõpor, pici só, pici cukor, tíz deka porcukor, kevés rumaroma, és
tálaláskor lekvár a hozzávalója.
Az élesztõt langyos tejben felfuttatja, a nagymama még meg is szórta a tetejét liszttel, hogy az élesztõnek „legyen mibe kapaszkodnia”.
A lisztet egy kelesztõ-tálba szitálom, és higgye el ez nem flanc, a liszt
ilyenkor kilevegõzi magát. Az okosok azt mondják: oxigénnel telítõdnek a lisztszemek, hagyja rájuk. Egy dagasztótálban beleüti a lisztbe
a tojást, pici só, pici cukor, beleönti a megkelt élesztõt, és a maradék langyos tejjel meg rumaromával addig dolgozza össze, míg a

tészta az edény oldalától szépen elválik. Amikor selymes és
szép sima, sõt hólyagocskák jelennek meg rajta, a tészta
kész. Ez azt jelenti, hogy nem túl kemény, nem túl puha, valamivel sûrûbb, mint a galuskatészta. Ekkor labdává simogatja, és aljára tetejére lisztet hintve, kendõvel letakarja,
hogy nyugalomban kelhessen. Egy óra múlva a duplájára
növekszik, s egy deszkára lisztet szórva, ujjnyi vastagra
nyújtja. Annyi olajat forrósít, hogy a fánkok megmerüljenek
benne, de ne lepje el õket. Egy vizespohárral szaggatja a
fánkokat, és beülteti õket sorban a forró olajba. Pár perc
után lekapja a fedõt, lejjebb veszi a lángot és megfordítja a
fánkokat. Ekkor már nem fedi le. Amikor világos zsemlyeszínûek a fánkok, elkészültek, kiveheti õket. Ha szép világos
csík maradt az oldalukon, akkor jól vizsgázott, „szalagos”
lett a fánkja.
Melegen tálalja, barack vagy eperdzsemmel, porcukor-szórással. Ne csodálkozzon, ha utolsó szemig elfogy a fánk, s
azon se, hogy a férfiak a legközelebbi fánk-szeánsz idõpontja
után érdeklõdnek. A nõk, meg a receptért könyörögnek. H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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KÖZTÉR
Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

cím
Berzsenyi D. u. 4. 1. em. 15.
Teleki tér 3. III. lph. 2. em. 2.
Lujza u. 18. 2. em. 25.
Lujza u. 26. 3. em. 11.
Szeszgyár u. 12. fsz. 7.
Visi I. u. 4. 2. em. 7.
Kõris u. 17/B. fsz. 6.
Rökk Sz. utca 19. fsz. 6.
Salétrom u. 9. utcai,
pinceszinti, elõvásárlási
joggal terhelt, 2. árverés
Nap u. 13. fsz. elõvásárlási
és jelzálogjoggal terhelt
Práter u. 44. (Szigony u. 13.)
Práter u. 69. 2. em. 19.
Illés u. 36. utcai, fsz.,
2. árverés
Illés u. 23. 1. em. 20.
Dugonics u. 5. 1. em. 22.

hrsz

alapterület (m2)

szobaszám

34603/0/A/18
35133/0/A/53
35422/0A/25
35426/0/A/52
35937/0/A/8
35938/0/A/29
35973/0/A/5
36673/0/A/4
34889/0/A/15

44
25
32
28
24
28
36
34
53

1,5
1
1
1
1
1
2
1

35671/0/A/12

241

35728/2/A/543
36116/0/A/22
36090/0/A/42

248
31
22

1

36105/0/A/23
36046/0/A/22

24
36

1
1

funkció

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
raktár

1 680 000 Ft
888 000 Ft
1 144 000 Ft
1 056 000 Ft
704 000 Ft
1 008 000 Ft
1 048 000 Ft
1 352 000 Ft
1 364 000 Ft

2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 09:00-09:15
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 09:30-09:45
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 09:55-10:10
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 10:15-10:30
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 10:40-10:55
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 11:05-11:20
2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 11:30-11:45
2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 09:00-09:15
2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 09:25-09:40

helyiség
(iroda)
üzlethelyiség
lakás
üzlethelyiség

6 912 000 Ft

2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 09:55-10:10

7 984 000 Ft
864 000 Ft
1 800 000 Ft

2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 10:25-10:40
2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 10:45-11:00
2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 11:10-11:25

lakás
lakás

1 384 000 Ft
1 576 000 Ft

2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 11:30-11:45
2012. 02. 09. (csütörtök) és/vagy 02. 14. (kedd) 11:55-12:10

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje 2012. február 22. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja 2012. február 23. (csütörtök), az árverés
lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961; 333-6781
telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft. Kovács Ottó sk.

Társasházi gondok és megoldási lehetõségek

A TTK Klub február havi programja

zeretnénk segítséget nyújtani a társasházi közösségek tulajdonosainak részben a hatályos jogszabályokban való eligazodásban,
részben a különbözõ lehetõségekrõl, melyek az együttélés buktatóit
küszöbölik ki.
A társasházakban igen komoly gondot okoznak a nem fizetõ tulajdonosok. Például azokban a házakban ahol mérés alapján fizetik a
vízdíjat, ha a Díjbeszedõnél nem jelentik a fogyasztást, azt automatikusan a fõmérõ fogyasztásához teszik, és így a többi tulajdonos fizeti
a számlát. A mai elõírásoknak megfelelõen a nem fizetõket nem lehet
kizárni a vízfogyasztásból, de korlátozni lehet a fogyasztásukat.
A mai fejlett technika lehetõvé teszi, a mérõ órák leolvasását úgy, hogy be sem
kell menni a lakásba. A közös képviselõ egy mozdulattal le tudja olvasni a fogyasztásokat és ellenõrizheti a fizetést is.
Ezekrõl a lehetõségekrõl
és más a társasházi élettel
kapcsolatos kérdésekrõl
kaphatnak tájékoztatást a
Magyar Társasházkezelõk
Országos Szakmai Szövetségében (Bp. VIII. Fiumei út
3.) minden héten, csütörtökön 14. órától.

A Magyar Társasházkezelõk Országos Szakmai Szövetsége székhelyén, 1087 Budapest, Fiumei u. 3. szám
alatt hetente megrendezi a társasházkezelõk továbbképzését.

S

 Február 2-án, csütörtökön 14.00-17.00
A vízdíjat nem fizetõk fogyasztás csökkentésérõl
Elõadó: Nagy István, Aquameter Kft. ügyvezetõje
 Február 9-én, csütörtökön 14.00-17.00
Számítógépes programok kezelésének gyakorlati alkalmazása.
Elõadó: Joó Miklós MTOSZSZ budapesti alelnök
 Február 16-án, csütörtökön 14.00-17.00
Szavazatszámlálást segítõ program a közgyûlésre.
Elõadó: Hajdú Sándor,
 Február 23-án, csütörtökön 14.00-17.00
A 2012. január 1-jétõl kötelezõ Energia Tanúsítványról
Elõadó: Ignácz Ibolya, MTOSZSZ elnökségi tag
Az elõadókkal folytatott kötetlen, jó hangulatú beszélgetés
folyamán a résztvevõk választ kaphatnak a kérdéseikre.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-1-323-1181
A következõ havi programról a Társasházi Magazin címû
folyóiratból szerezhetnek be információt.
A TTK Klub képzésein való részvétel díjtalan.
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REJTVÉNY
Százéves házak jelentkezését várják
A Budapest100 a százéves budapesti épületek köszöntésére
önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat szeretõ lakók összefogásával szervezõdõ program, melynek elindítója.
Tavaly áprilisban 50 budapesti épületben, köztük számos
józsefvárosi házban (a lakóházak mellett egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben) látták vendégül az érdeklõdõket az ott lakók. A kétnapos rendezvény alatt városszerte
közel 17.000 kíváncsi városlakó fordult meg a házakban.
A szervezõk szeretnék, ha 2012. április 21-22-én minél több,
idén 100 éves budapesti épület mutatkozna be az érdeklõdõk
elõtt. Jelenleg 260 olyan épületrõl tudnak, amely százéves születésnapját ünnepli idén, de a lista korántsem teljes, biztos, hogy
bõvítésre, kiigazításra szorul, ehhez is várják az érintett lakók
segítségét. A felkutatott születésnaposok listája megtalálható a
program honlapján (budapest100.hu/epuletek/2012)
Várják olyan százéves házban élõ lakók/lakóközösségek
jelentkezését, akik kedvet éreznek a Budapest100 programhoz való csatlakozáshoz!
A bemutatkozás legegyszerûbb formája, hogy erre az áprilisi hétvégére a lakók tegyék lehetõvé házuk bejárását, vagyis
legyen nyitva az épület, és bárki körbenézhessen a házban. A
Budapest100 programhoz bárki csatlakozhat, nem kizárólag a
jó karban lévõ épületeket, vagy a mûemlékeket szeretnék
megmutatni a közönségnek. A program épp annyira szól a valamikori Budapestrõl, mint a mairól.
A Lakók/lakóközösségek jelentkezhetnek:
E-mailen: budapest100@kek.org.hu
További információ: budapest100.hu

Apróhirdetés
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
Lavarock Kft. bérbe adná VIII. ker.
Baross utcai (Kálvin térnél) 10 m2es raktározásra alkalmas ingatlanát. Bérleti díj megegyezés szerint.
Érdeklõdni lehet hétfõtõl csütörtökig, 9-16 óra között 235-0876 telefonszámon.
Társasházak közös képviselete
teljeskörû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál- F Kft. Tel.: 2168802; e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
Nézzen szét pincében padláson!
Pénzt találhat. Régi pénzt, képeslapot, kitüntetést, bélyeggyûjteményt, régi tárgyakat, papírrégiséget keresünk megvételre. Talál-lom
papírrégiség bolt VIII. ker. Kõfaragó
u.15. Tel.: 06 1 784 97 19,
06 30 286 32 54
Új építésû 2 szobás garázsos, önkormányzati lakásom cserélném
hasonlóra egy az egyben.
Tel.: 267-4856

Elcserélem 58 nm-es, két szoba
komfortos emeleti lakásomat.
Tel. este 18 után: 313-7447
48 nm-es, 2. em., utcai, 2 szobás
lakásom kisebbre cserélném.
Tel.: 06-20-523-0651
A férfiaknak egy bizonyos életkor
után valami pluszra van szükségük a partnerkapcsolatban. Partner Plusz kapszula. Az Aranypajzs
patikában kapható. Baross tér 9.
GÉPKOCSIHELYEK eladók, kiadók József u.-nál, új építésû házban, 900 e. ill. 8000 Ft-ért.
T: 303584028
Elcserélném egy, esetleg kettõ budapesti lakásra, vagy eladnám Veresegyházi 90 nm-es családi házam, Értéke 21 m Ft.
Tel: 06-70-571-7019
Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását vállalja 8. kerületi
lakosoknak 10% kedvezmény.
06-70-2876-225
Elcserélném Magdolna utcai, 46
nm-es, komfortos lakásom. Minden
megoldás érdekel.
Tel.: 06-70-601-4023
Eladó! Baross utcai, 90 nm-es,
összkomfortos, I. em., liftes, jó elrendezésû lakásom.
Tel.: 06-70-314-0289

A tyúk – kétszer

Vízszintes: 1. Miért mondják a tyúkokra, hogy a világ legbutább állatai? – kérdi a tanító néni a környezetismeret órán. Pistike válaszának elsõ része. 10. A hélium vegyjele. 12. Az aljához. 13.
Ipari zóna Szingapúr délnyugati csücskében /TUAS/. 14. Másodmagával végrehajtói hatalmat gyakorló római államférfi, eredeti
/latin/ írással. 16. Kismacska. 18. Szegecs. 20. Francia földrajzi fok
az Atlanti-óceánban. 21. Dalest vége! 22. Milyen nagy? 25. Mely
személybe? 27. … Rossi; egykori neves olasz dalénekes. 28. A másik vicc poénjának második, befejezõ része. 30. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? A válasz, azaz a vicc poénjának elsõ része. 32.
Simításra alkalmas tömõ anyag. 33. Szõlõ támasztéka. 34. Csillagkép. 36. Szent fogadalom. 37. Szándékozó. 39. Francia színész, az
1957-ben készült A medvebõr címû film szereplõje /Marc/ /LANGEAN/. 41. Kutya beceneve is lehet, ha borotvaecsetrõl nevezték
el! 44. Videos on the net /videók a neten/, röv. 45. Allsop Residential Investment Management /lakónegyedek fenntartásába befektetõ igazgatóság/, röv. 46. Több mint bátor. 48. A lakásba. 49. Halkan mond. 51. Csillag, angolul. 53. A léc fölött sikerrel keresztüljutó. 56. Szavazóláda. 58. A fogadására. 59. Fûszer.

Függõleges: 1. Csúnya, olvashatatlan írás. 2. Elõkelõ. 3. Budai
fürdõ. 4. Autonóm terület, röv. 5. Ilyen a kismalac farka. 6. Török
csónak. 7. Lóbíztató eszköz. 8. Tisztelt cím, röv. 9. Office of
Research; kutató iroda, röv. 10. Fekete István regénye egy bagolyról. 11. Valamivel szemben szervezett demonstráció. 15. A köszönöm után alkalmazott udvariassági formula. 17. Az elsõ /vízsz. 1.gyel kezdõdõ/ vicc poénjának második, befejezõ része. 19. …
agency; utazási iroda, tévéadó neve is! 23. Angol zeneszerzõ, énekes, színész /Brian/. 24. Kellemetlen érzést kísérõ indulatszó. 26.
Szlovák tévésorozatban szereplõ manó /fából: csekély értékû pénz
volt/. 27. Rumos kávéba áztatott piskóta, kakaóval meghintve
/olasz csemege/. 29. Tangens, röv. 31. .. . Csudra; Gorkij novellahõse. 35. Kóros eredetû üreg a tüdõben. 38. Ócska kezdés! 40. Lop…; tó Kínában. 42. A kén és a vanádium vegyjele. 43. Cselekedet,
eljárás, ténykedés. 47. Ilyen a sav hatása. 48. Béla község szlovák
neve. 50. Kritikus, filmesztéta /Lajos, 1901-1943/. 52. Tuniszi uralkodó. 54. Ez a Balaton is. 55. Kutrica. 57. Az asztácium vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 02.14.
12. 20-ai rejtvényünk megfejtése: Karácsonyfa, karácsony,/ ezüstdió
zöld ágon./ Csilingelõ csengettyû,/ a fenyõfa gyönyörû.
Nyerteseink: Beliczky Géza, Fayszky Eleonóra.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

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.
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