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Józsefváros egyetemváros
35 ezer hallgató tanul kerületünkben

KÖZTÉR

Turisztikai támogatás Józsefvárosnak
A Nemzetgazdasági Minisztérium csaknem 5 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesíti Józsefvárost idegenforgalmi adó (IFA) kiegészítése
címén. A keret turisztikai feladatok megvalósítására használható fel.
z IFA differenciált kiegészítését 2011ben vezette be a kormány, melyben
azok a települések részesülhetnek, akik
idegenforgalmi adót szednek be. A Nemzetgazdasági Minisztérium dönt a kiegészítés mértékérõl a beszedett adó összege
és a vendégéjszakák száma alapján. A
szaktárca decemberben 4 millió 922 ezer Ft
vissza nem térítendõ támogatásban részesítette Józsefváros Önkormányzatát. Az
összeg többek között turisztikai marketingtevékenységre, fejlesztésekre, kulturá-
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lis rendezvények lebonyolítására és településkép turisztikai célú fejlesztésére használható fel. Az önkormányzat március végéig dolgozza ki az elnyert közel 5 millió
forint támogatás felhasználási tervét.
Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke lapunknak elmondta, az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a kerületi
szállodákkal és idegenforgalmi szolgáltatókkal. Hangsúlyozta, az IFA differenciált
kiegészítésének felhasználásakor is konzultálnak az érintettekkel, hogy a rendelke-

zésre álló forrást a leghatékonyabban használhassák fel. A turizmus Józsefvárosban is
kiemelten fontos iparág, hiszen megélhetést biztosít a helyi vállalkozásoknak, bevételt a közintézményeknek, és Józsefváros jó
hírét is elviszi a világ más tájaira – tette
hozzá Zentai Oszkár.
D.Sz.M.

A tavalyi 44 százalékos díjcsökkentés hatása

Kevesebb az ellenõrizetlen kémény
A rezsicsökkentésnek és a jogszabály-változásoknak köszönhetõen tavaly kevesebb, mint felére csökkent az ellenõrizetlen kémények száma. Aki egyáltalán nem hajlandó
beengedni a kéményseprõket, akár 30 000 forintos bírságra is számíthat. Budapesten januártól díjmentesen kérhetõ
elektronikus értesítés a kéményseprés idõpontjára.
Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. adatai szerint tavaly
22 százalékról 9 százalék alá
csökkent azoknak a kéményeknek a száma, amelyeket a kéményseprõk nem tudtak átvizsgálni. A kedvezõ változás annak
köszönhetõ, hogy a rezsicsökkentés miatt alacsonyabbak let-
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tek az árak, a fõvárosban például jelentõsen, 44 százalékkal
csökkent a kéményseprés díja
tavaly július 1-tõl. Közrejátszott
az is, hogy a szolgáltatók módosítottak a munkaszervezésen, és
az értesítési rendszeren.
A jogszabályok szerint, aki
már kétszer nem engedte be a

kéményseprõket, meg
kell rendelnie a közszolgáltatást, ebben az esetben – például gázkémény esetén – az 1270
forintos átvizsgálási díj
mellé ugyanennyi pótdíjat kell
fizetni. Ha valaki egyáltalán
nem hajlandó kéményének átvizsgáltatására, akár 30 000 forintos bírságra is számíthat.
A fõvárosban várhatóan tovább csökkenti az ellenõrizetlen kémények számát, hogy januártól díjmentesen kérhet az
ingatlan tulajdonosa SMS, vagy
e-mail értesítést a kéménysep-

rés idõpontjáról, így könnyebbé
válik a szolgáltató által megadott idõpontokhoz való alkalmazkodás. A kéményseprõk és
a katasztrófavédõk minden évben felhívják a figyelmet: a
mérgezés kockázatának minimalizálásához, a biztonságos
üzemeltetéshez elengedhetetlen a kémények évenkénti felülvizsgálata.

Támogatás társasház-korszerûsítésre

Idén is lehet majd pályázni
A képviselõ-testület tavalyi döntése értelmében négy társasház kapott összesen 70 millió forint támogatást energetikai korszerûsítésre.
józsefvárosi önkormányzat továbbra
is folyamatosan támogatja a társasházak korszerûsítését, melyet az energiatakarékosság jegyében tesznek. Tavalyi
döntésük nyomán 4 társasház újul(t)
meg. Ennek keretében belsõ és külsõ
homlokzatok kaptak új hõszigetelést, ezáltal egyes házak külleme is szebb lett.
De volt, ahol teljes körû nyílászáró-csere
történt és napelem-rendszer is telepítésre
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Guzs Gyula és Vörös Tamás önkormányzati
képviselõk az egyik nyertes ház elõtt
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került. Guzs Gyula, az önkormányzat
Társasházi pályázatokat elbíráló munkacsoportjának elnöke elmondta, hogy
azok se csüggedjenek, akik tavaly nem
jutottak támogatáshoz, hiszen a program
idén is folytatódik, újra lehet majd pályázni energetikai korszerûsítésre. Vörös
Tamás önkormányzati képviselõ szerint
idén is fokozottan figyelnek majd arra,
hogy a panelépületek korszerûsítése tovább folytatódjon, hiszen elképesztõ a fölösleges energialeadásuk ezeknek az
épületeknek.
A nyertes társasházak: Tömõ utca 4046., Kisfaludy utca 28/a, Visi Imre utca
14., Reguly Antal utca 35-37.

TÁRSADALOM

Felsõoktatásban az élen
Minden tizedik egyetemista kerületünkben tanul
Egyre több az egyetemista és a fõiskolai hallgató Józsefvárosban. Az Oktatási
Hivatal szerint közel 35 ezer diák tanul a kerületben mûködõ felsõoktatási intézményekben. Országosan minden tizedik, fõvárosi viszonylatban pedig csaknem
minden negyedik diák józsefvárosi intézményben szeretne diplomát szerezni. A
kerület vezetése a városfejlesztések mellett fesztiválokkal és a vállalkozási kedv
ösztönzésével próbálja hosszabb távon is maradásra bírni az ifjúságot.
özeledik a határidõ, február 15-ig
adhatják be jelentkezésüket a fiatalok arra vonatkozóan, hogy
mely felsõoktatási intézményben kívánják
folytatni tanulmányaikat. Józsefváros kiemelkedõen sok egyetemnek és fõiskolának ad otthont. Az Oktatási Hivatal adatai
szerint a kerületben mûködõ tíz intézmény tizenhat karán 34.506 fiatal tanul ebben a tanévben. Ez fõvárosi viszonylatban
a tanulók 22%-át jelenti, vagyis a budapes-
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ti hallgatók majdnem negyede Józsefvárosban tanul. Országosan is jól állunk, a
magyar egyetemisták és fõiskolások
10,8%-a, vagyis minden tizedik hallgató
kerületünkben igyekszik megszerezni
diplomáját.

A legnépszerûbb egyetemek
és karok
Az egyetemek közötti népszerûségi versenyt az ELTE Bölcsészettudományi Kara
vezeti 7158 hallgatóval. A Felsõoktatási
Információs Rendszer adatai alapján a
második a SOTE Általános Orvostudományi Kara 4249 hallgatóval. De legalább
ennyire kedvelt a SOTE Egészségtudományi és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara. Az
egyetemváros nemsokára tovább bõvül:
idén adják át a Ludovika felújított épüle-

tét, amely a most 2 éves Nemzeti Közszolgálati Egyetem központjának ad otthont.
(A kerületben található felsõoktatási intézmények karainak névsoráról és a hallgatók létszámáról a keretes részben olvashat bõvebben.)

Egyetemváros
Az itt tanuló 35 ezer hallgató ellenére sokakban még a ’80-as években kialakult
sztereotípia él a kerületrõl. Ezért kíváncsiak voltunk, hogy azok az egyetemisták, akik nap mint nap megfordulnak Józsefvárosban, mit gondolnak
errõl. Egy jogászhallgató, Loós Márton például azt mondta, harmadik
éve jár a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemre, csak jó tapasztalatai vannak, és soha nem érte atrocitás.
„Nem szeretem a sztereotípiákat, de
tényleg nem is szembesültem itt
ilyennel soha”– tette hozzá. Az egyetem egy másik hallgatója, Paróczai
Réka szerint mindenhol fiatalokba
botlik az ember. „Én nagyon szeretem a Mikszáth Kálmán tér környékét, ott rengeteg az étterem és a kávézó, karácsonykor pedig hangulatos volt a vásár a Nemzeti Múzeum
kertjében, szerencsénk van, hogy itt
van az egyetem” – mondta. Ihracska
Hajnalka az oktatás magas színvonala és a jó közlekedés miatt költözött Salgótarjánból a Rákóczi útra.
Lemosni a kerületrõl ezt a bélyeget mindennapi küzdelmet jelent számunkra –
mondja a Palotanegyed és környékének
önkormányzati képviselõje. Szilágyi Demeter szerint nem kérdés, hogy Józsefvárosnak újjáépült egyetemvárosnak kell
lennie, hiszen a történelmi Belsõ-Józsefváros a múlt század fordulóján Budapest
pezsgõ kulturális és szellemi központja
volt. Az önkormányzat vezetése ezért kulturális programokkal, fesztiválokkal, vállalkozást ösztönzõ ingyenes szolgáltatásokkal és lakáspályázatokkal segíti a fiatalok mindennapjait.

családoknak, de az egyetemistáknak is remek szórakozási lehetõséget ad, csakúgy,
mint a Józsefvárosi Zeneváros–Zenenyár –
mondja Szilágyi Demeter. A képviselõ
hozzátette: ennek a programsorozatnak
köszönhetõen a nyár szinte minden egyes
napjára jutott egy kiállítás-megnyitó vagy
éppen egy roma zenekar fellépése valamelyik közterünkön. A kulturális élet felpezsdítése mellett az önkormányzat kiemelten kezeli a pályakezdõk vállalkozási
kedvének ösztönzését is. Az Európa Belvárosa Program keretében hoztuk létre a
Diák és Vállalkozásfejlesztési Központot,
vagyis a H13-at, amely nemcsak az önálló
vállalkozás elindításában segíti a fiatalokat, de közösségi térként is funkcionál – jelezte a képviselõ.

Albérletek

Egy, a kerületben mûködõ ingatlaniroda
vezetõje, Borsos Balázs szerint az egyetemek közelsége és a jó közlekedés miatt
egyre többen vásárolnak ingatlant a kerületben. A palotnegyedbeli, a József körút
menti, a metró és a villamos közeli lakásokat keresik a leginkább, de sokan költöznek ide albérletbe is az iskola idejére –
hangsúlyozta az iroda vezetõje. Egy körúti,
egyszobás garzont 50 ezer forinttól, egy újszerût 55-60 ezer forinttól lehet bérbe venni. A másfél szobás lakások 60 ezernél indulnak, de a Corvin negyed újépítésû lakásaiért elkérhetnek akár havi 100 ezer forintot is. Borsos Balázs kiemelte, az V. és a VI.
kerületben ezek az árak jóval magasabbak.
Február 15-ig tehát már csak néhány hét
van, addigra minden pályaválasztás elõtt
Fesztiválok a szünidõben,
álló diáknak el kell döntenie, hogy merre
munka a diploma után
tovább. 35 ezer diák nem tévedhet, remélKét éve álmodtuk meg a Palotanegyed jük, az új tanévben tovább nõ az egyetemfesztivált, amely nem csak a kisgyerekes városba járó hallgatók száma.
F.R.
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ÖNKORMÁNYZAT

A gyermekek védelmében
Magas kerítés a játszótér körül
Megmagasították a kerítést a
Gutenberg téri játszótér körül,
hogy még jobban védje a teret
az illetéktelen behatolóktól.
múlt hétvégén kiegészítették a
kerítést a Gutenberg téri játszótér körül. A munkálatokból kivette a részét Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter önkormányzati képviselõ is. A magasításra azért volt szükség, mert az önkormányzathoz több panasz is érkezett, hogy a játszóteret éjszaka a
fiatalok találkozási pontként kezelik, átlépnek a kerítésen, ott italoznak, hangoskodnak. Az önkormányzat nem azért újította fel több
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millió forintból a játszóteret, hogy
éjszakai bulihelyszín legyen, hanem hogy napközben a gyerekek
tölthessék itt önfeledten szabadidejüket. A szülõk pedig nem azzal
szeretnének foglalkozni a térre érve, hogy az éjszakai mulatozás szemetét takarítják.
A kerítés magasítása reményeink
szerint megakadályozza, vagy legalábbis nagyon megnehezíti a bejutást az éjszaka lezárt térre, hiszen
egy ilyen magas építmény megmászása sokkal tovább tart, amire a
térfigyelõ kamerán keresztül az
ügyeletes is gyorsabban felfigyel, és
tud intézkedni – mondta lapunknak Szilágyi Demeter, a terület önkormányzati képviselõje.
Z.B.

Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter önkormányzati képviselõ építik a kerítést

2014: a megerõsített fogyasztóvédelem éve
Míg 2013 a rezsicsökkentés éve volt, addig 2014-ben mûködni kezd a
megerõsített fogyasztóvédelmi rendszer – jelentette ki Németh Szilárd
parlamenti képviselõ, a Fidesz rezsicsökkentésért felelõs politikusa.
Miután a fogyasztói panaszok 70 százaléka az energiaszolgáltatókat
érinti, ezek a cégek idén kiemelt ellenõrzésre számíthatnak.
megsértése esetén járó 10 ezer forintos kötbér, továbbá az úgyneNémeth Szilárd parlamenti képviselõ,
vezett fogyasztói csoportok létrea Fidesz rezsicsökkentésért felelõs politikusa
hozásának a megtiltása. A 2010
elõtti gyenge és bírságközpontú
fogyasztók védelmének hatékonyab- fogyasztóvédelemmel szemben csökken a
bá tételét szolgálja egyebek mellett a fogyasztók eddigi kiszolgáltatottsága.
bírság felsõ határának 100 millióról 500
A József körút 6. szám alatt található
millió forintra emelése, a közszolgáltatók- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
nál az egységes számlakép elõírása, a ne- (NFH) tavaly 25 ezer konkrét vizsgálatot
gyedéves mérõleolvasás lehetõségének a végzett. Ezek között szerepelt a szavatossámegteremtése, a fogyasztók jogainak gok-jótállások, az árfeltüntetés, továbbá a
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P Á LYÁZATI FELHÍVÁS

termékbemutatókhoz kapcsolt árusítások
vizsgálata is. Utóbbiak ellen a legjobb védelem az, ha az ember el sem megy ezekre –
jegyezte meg Pintér István, a hatóság fõigazgatója. A piacfelügyelettel kapcsolatban elmondta: a fogyasztók egészsége és
biztonsága érdekében tett intézkedéseivel
az NFH az elsõ lett az uniós országok ilyen
típusú intézményei között. Az idei ellenõrzések sorában – az energiaszolgáltatókon
túl – szerepelnek a termékbemutatóval
egybekötött értékesítést végzõ cégek is.

pince és galéria. Rendeltetés: üzlet. MiniA pályázat lebonyolításának helyszíne: a
mális nettó bérleti díj (Ft/hó): 160.533,Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat meg- Ajánlati biztosíték (Áfás összeg): 611 630,-Ft szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodája. Tájébízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazkoztatás a pályázat további feltételeirõl és a
dálkodó Kft. nyilvános egyfordulós pályáza- A pályázati dokumentáció megvásárolható: pályázati dokumentáció megvásárlásával kaptot hirdet az alább felsorolt nem lakás célú 2014. január 22. (szerda); a helyiségek csolatos további információk a Kisfalu Kft.
helyiségek bérbeadására.
megtekinthetõk: 2014. január 23-tól (csü- 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti HeCím: Üllõi út 60-62. Hrsz: 36308/0/A/2
törtök) – 2014. január 31-ig (péntek) (elõ- lyiség Bérbeadási Irodájánál ügyfélfogadási
Alapterület: 189 m2. Fekvés: utcai földszint. zetes idõpont-egyeztetés), az ajánlati biz- idõben; telefonszám 06-1-216 6962/118).
Rendeltetés: üzlet. Minimális nettó bérleti tosíték befizetési határideje: 2014. február Általános Ügyfélfogadási rend:
díj (Ft/hó): 145.200,03. (hétfõ); pályázat leadási határideje: Hétfõ: 13.30 – 18.00, Szerda: 8.00 – 16.30,
Ajánlati biztosíték (Áfás összeg): 553 210,-Ft 2014. február 05. (szerda) 14.30 óra; a pá- (12.00 – 13.00 között szünetel),
Cím: József krt. 43. Hrsz: 36694/0/A/1
lyázat bontásának idõpontja: 2014. február Péntek: 8.00 – 11.30
Alapterület: 155 m2. Fekvés: utcai földszint 05. (szerda) 15.00 óra.
Kisfalu Kft. Kovács Ottó sk.
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ÖNKORMÁNYZAT
1. Dr. Szilágyi Demeter
2. Egry Attila
3. Dudás Istvánné
4. Zentai Oszkár
5. Sántha Péterné
6. Balogh István

7. Soós György
8. Vörös Tamás
9. Guzs Gyula
10. Kaiser József
11. Dr. Ferencz Orsolya
12. Dr. Dénes Margit

Képviselõk fogadóórái
FIDESZ-KDNP
 Dr. Kocsis Máté, polgármester
Minden hónap 2. szerda, 12–15 óra
(bejelentkezés csak írásban)
 Dr. Sára Botond Attila, alpolgármester
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 15–17 óra,
elõzetes bejelentkezés alapján
 Sántha Péterné, alpolgármester
5. választókerület (József utca és környéke, Csarnok negyed) Minden hónap 2. és
4. hétfõ, 15–17 óra (bejelentkezés csak írásban) www.facebook.com/santha.peterne
 Egry Attila, alpolgármester 2. választókerület (Palotanegyed egy része és a
Corvin negyed nagy része)
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 16–18 óra
(bejelentkezés csak írásban) www.facebook.com/attila.egry.3
 Balogh István Szilveszter,
6. választókerület (Magdolna negyed:
Mátyás tér, Teleki tér és körzete)
Minden hónap 1. szerda, 12–14 óra
(Képviselõi Iroda) www.facebook.com/
balogh.i.szilveszter
 Dr. Dénes Margit, 12. választókerület
(MÁV telep; Orczy út; Százados út és
Mûvésztelep; Keleti Pályaudvar és környéke) Minden hónap 1. hétfõ, 15–16 óra
(Képviselõi Iroda) www.facebook.com/
margitkinga.denes
 Dudás Istvánné, 3. választókerület
(Csarnok negyed egy része és a Népszínház negyed egy része) Minden páros hét-

fõ, 16–17 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/istvanne.dudas.37
 Dr. Ferencz Orsolya, 11. választókerület
(Ganz negyed, Tisztviselõtelep, Orczy negyed egy része)
Minden hónap 1. kedd, 15–16 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/orsolya.ferencz.75
 Guzs Gyula, 9. választókerület
(Losonci tér és környéke, Kálvária tér és
környéke)
Minden hónap 1. hétfõ, 14–15 óra (Képviselõi Iroda) www.facebook.com/guzs.gyula
 Kaiser József, 10. választókerület
(Orczy negyed és Magdolna negyed egy
része) Minden hónap 2. hétfõ, 16–17 óra
(Polgárok Háza, Visi u. 6.)
www.facebook.com/kaiser.jozsef
 Soós György, 7. választókerület
(Corvin negyed, Losonci negyed egy része)
Minden hónap utolsó péntek, 10 órától,
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/100006779710655
 Szilágyi Demeter, 1. választókerület
(Palotanegyed nagy része)
Minden hónap 2. kedd, 14–15 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/szilagyi.demeter
 Vörös Tamás, 8. választókerület
(Szigony utca és környéke, Losonci ne-

gyed nagy része) Minden hónap 2. csütörtök, 16–18 óra, elõzetes bejelentkezés
alapján (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/tamas.voros.984
 Zentai Oszkár, 4. választókerület
(II. János Pál pápa tér és környéke, Népszínház negyed)
Minden hónap 3. hétfõ, 15–16 óra, elõzetes bejelentkezés alapján (Képviselõi
Iroda) www.facebook.com/oszkar.zentai

MSZP

 Komássy Ákos
Minden hónap második szerdája, 16–18
óra, Szigony u 13/A (Lepény épület, Szigony Alapítvány)
 Dr. Révész Márta
Minden hónap 1. kedd, 16–18 óra (Szigony u. 13/A)
 Szili Balázs
Minden hónap utolsó kedd, 15–17 óra
(MSZP Iroda, Népszínház u. 11.)

JOBBIK

 Pintér Attila
Minden hónap 1. hétfõ, 14-15 óra, Képviselõi Iroda

LMP

 Jakabfy Tamás
Minden hónap 2. és 4. hétfõ, 14-15 óra
(Képviselõi Iroda). További esti idõpontokra elõzetes egyeztetés e-mailben lehetséges.
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Nézõpont

Baloldali összefogás – közös listán indul a baloldali ellenzék

Józsefváros nem kér többet a Gyurcsány-korszakból!
Összeállt az új Gyurcsány-koalíció. Újra ugyanazok vannak együtt, akik egyszer már együtt tették tönkre az országot és a családokat, itt, Józsefvárosban
is. A józsefvárosi családok egyszer
már a saját bõrükön érezhették a
Gyurcsány-korszak szélsõséges politikájának az árát.
Most újra együtt vannak azok, akik soha nem a családok,
hanem a külföldi szolgáltatók és bankok oldalán álltak. A
magyarok terheit sorozatos megszorításokkal növelték.
Az elsõ Gyurcsány-korszak hét fõ bûnt is elkövetett a magyar családok ellen. Tizenötször emelték a rezsit, háromszorosára a gáz és kétszeresére a villamos-energia árát. Elérték,
hogy Európa legmagasabb gázárát és második legmagasabb
áramárát fizessék. Elvettek egyhavi nyugdíjat. Elvettek egy
évnyi gyest. Eltörölték a gyerekek után járó adókedvezményt. Megduplázták a munkanélküliséget. Több mint negyedmillió embert tettek munkanélkülivé. Elvettek az emberektõl egyhavi munkabért. Bevezették a vizitdíjat.
Ma ugyanazok, ugyanazzal a programmal vannak
együtt, mint a Gyurcsány-korszak alatt, és onnan folytatnák, ahol abbahagyták. A baloldalon semmi sem változott. Ha tehetnék, újra radikális adóemelést hajtanának
végre, eltörölnék a családi adórendszert, eltörölnék a
gyed extrát, a rezsicsökkentést és még az állami nyugdíjat is. Ez van a programjukban.
A Gyurcsány-korszak emellett minden idõk legkorruptabb kormányzása volt. Hazudtak és loptak. Bûnszervezetekben és futószalagon pumpálták ki a közpénzeket.
A Gyurcsány-koalíció tehát ismét veszélyeztet minden
józsefvárosi családot is. A 2014-es választás tétje tehát a
józsefvárosiak számára is, hogy Magyarország tovább
tud-e erõsödni, vagy visszajön-e a Gyurcsány-korszak,
amely egyszer már tönkretette nemcsak az országot, hanem az itt élõ családokat is. Nem érdemelnek még egy
esélyt!
Kocsis Máté, polgármester

A kormányváltás elkezdõdött!
„Lesz még Magyar Köztársaság!” 2014.
január közepén létrejött a kormányváltó
szövetség. Magyarország büszkén és
emelt fõvel élte meg a rendszerváltás utáni két évtizedet: a békés rendszerváltással
megteremtett szociális piacgazdaságot és
a törvény elõtti egyenlõséget jelentõ jogállamot és demokráciát. Mára viszont az emberek megelégelték azt, ahogy a kétharmados Fidesz romba döntötte a Köztársaságot, felszámolta az alkotmányos jogrendet, szétverte
az iskoláinkat, a kórházainkat, a fenntartható nyugdíjainkat,
az önkormányzatainkat, poraiba döntötte hazánk szociális
ellátórendszerét. Új munkahelyek helyett mindössze százezrek munkanélküliségi statisztikajavító becsomagolását, a
szociális segély ellátási szintjére zsugorított közmunkás állásokat tudták létrehozni. Az emberek többsége új, a Magyar
Köztársaság értékeit, így az esélyegyenlõséget, a szolidaritást és az alkotmányos jogállamot helyreállító kormányt akar
tavasszal a Fidesz-uralom helyett.
A kormányváltás kezdetét jelenti, hogy megszületett a
megállapodás, hivatalosan is létrejött a kormányváltó öszszefogás. A Magyar Szocialista Párt, az Együtt 2014 – Párbeszéd Magyarországért, a Demokratikus Koalíció és a Magyar
Liberális Párt közös jelöltekkel, közös választási kampánynyal és közös miniszterelnök-jelölt, Mesterházy Attila vezetésével fordul Magyarország polgáraihoz. Azért jött létre e
szövetség, hogy a kormányváltás megvalósuljon. Ehhez
mindenkire szükség van, Magyarország minden kormányváltást akaró polgárára. A kormányváltó szövetség pártjai
helyi szinten is együtt dolgoznak a kormányváltás sikeréért,
jelöltünk a Józsefváros többségét jelentõ 6. országgyûlési választókerületben Pál Tibor országgyûlési képviselõ.
A kormányváltó szövetség ahhoz kéri a bizalmukat, hogy
Magyarországot ismét mindannyiunk által békességben élhetõ, demokratikus, emberarcú, otthonos hazává tegyük.
Ennek elsõ lépése a tavaszi kormányváltás lehetõsége. Mindenkire számítunk!
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

Nincs min csodálkozni, hogy végül mégis
megszületett a baloldali megállapodás;
nincs ebben semmi meglepõ. Volt kisebbnagyobb „családi” perpatvar, de rendezõdtek a sorok. Hiszen az úgynevezett baloldali-liberális ellenzék mindegyik tagja
egy tõrõl fakad: a kommunista-cionistainternacionalista ideológia megtestesítõi.
A baloldali összefogás vezetõi, amíg kormányon voltak, kiárusították Magyarországot, és kiszolgáltatták az embereket
a bankoknak és a multinacionális vállalatoknak. Amennyiben az összefogásukkal meg tudják nyerni az országgyûlési
választásokat és megszerzik a hatalmat, arról pedig csak a Fidesz tehet.
Nem volt semmiféle elszámoltatás, felelõsségre vonás, így
nincsenek megnevezett és elítélt bûnösök sem. A Fidesz a
kétharmados parlamenti többségét nem arra használta, hogy
végleg kizárja ezt a képzõdményt a hatalom gyakorlásából.

Ahogy például tették ezt Lengyelországban. Sõt, a Fidesz naivul azt hiszi, hogy a baloldaliak hazai és nemzetközi irányítóit ki lehet engesztelni, például a Holokauszt 70. évfordulójának szajkózásával, miközben éppen idén van Dózsa
György halálának 500. évfordulója is. Közben pedig belezavarodnak a saját megemlékezésükbe, és a náci megszállásnak
építenek emlékmûvet.
Ezzel együtt, mi lesz, ha visszatérnek? Például ingyen
pénzt osztanak mindenkinek, ami jól hangzik, de végül is
csak azoktól tudják elvenni és odaadni a naplopóknak, akik
dolgoznak. Vagyis mindenki szegényebb lesz, miközben a
szegények nem lesznek gazdagabbak. Rosszabb lesz, mint a
kommunizmusban. Ám a Fidesznek velük szemben csupán
annyi az elõnye, hogy „nem MSZP”. A valódi társadalmi békét neki sem sikerült megteremtenie: romlik a közbiztonság,
alacsonyak a bérek, bezárnak a kórházak, tömegek hagyják el
Magyarországot – csak nem azok, akiknek kellene.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje
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Jön a harmadik rezsicsökkentés
Tovább csökken az áram, a gáz és a távhõ ára
A harmadik rezsicsökkentéssel várhatóan az áram, a gáz és a távhõ ára lesz
alacsonyabb ismét – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be pénteken. A Fidesz-KDNP a január 24-i frakcióülésén dönt a harmadik rezsicsökkentésrõl. A kormánypárt emellett rezsifórumokat indított a rezsicsökkentés védelmében.
gyarok belegebedtek a számlák
fizetésébe – figyelmeztetett a Fidesz. Tény, az elsõ Gyurcsány-korszakban privatizálták
a még maradt közmûcégeket, és
ezáltal teljesen kiszolgáltatták
A baloldal kormányzása alatt (2002–2010
a magyar családokat a külföldi
szolgáltatóknak. Kocsis Máté között) háromszorosára emelkedett a gáz ára
szerint kétségkívül a Gyurcsány-korszak hét fõbûne kö- kér az új Gyurcsány-korszakból, és úgy
zül ez volt az egyik. Annyiszor gondolja, hogy a magyarokkal nem lehet
emelték az energiaárakat, hogy ezt még egyszer megtenni. 119 rezsifóru2010-re már a magyarok fizették mot fognak tartani a következõ hetekben.
Európa legmagasabb gázárát és Ezekre a fórumokra azok kaptak meghímásodik legmagasabb áram- vót, akik korábban aláírásukkal támogatOrbán Viktor bejelenti a harmadik rezsicsökkentést január árát. A gáz árát háromszorosá- ták az eddigi rezsicsökkentést. Az aktivis17-én a Kossuth Rádió 180 perc címû mûsorában
ra, az áram árát kétszeresére ták jelentkezése a várakozások fölött van
Józsefvárosban is.
emelték.
Ma ugyanazok és ugyanazzal
A baloldal visszacsinálná
a programmal készülõdnek,
Több baloldali politikus után Gyurcsány Fe- mint az elsõ Gyurcsány-korszakrenc is egyértelmûvé tette, hogy nem támo- ban. Ha rajtuk múlik, ma is eltögatja a rezsicsökkentést. Az ORIGO-nak rölnék a rezsicsökkentést. Ebadott interjújában azt mondta, hogy a re- ben a Gyurcsány-koalíció minzsicsökkentés „egy hülyeség”, és „teljesen den szereplõje egyetért.
mindegy”, hogy eddig a parlamentben hoHarmadik
gyan szavaztak róla.
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc alig rezsicsökkentés
várja, hogy visszacsinálhassa a rezsicsök- A Fidesz azonban nem enged
kentést, és visszaállítsa a Gyurcsány- a rezsicsökkentés politikájából,
korszak világrendjét, amelyben a külföldi a január 24-i frakcióülésen dönközmûcégek extraprofitját semmi sem ve- teni fog a 3. rezsicsökkentésrõl.
szélyeztette. A Gyurcsány-kormány alatt, A már országszerte zajló rezsiA rezsicsökkentésnek köszönhetõen 2012 óta
amíg a szolgáltatók 1040 milliárd tiszta pro- fórumokon pedig várnak csafolyamatosan csökken a távhõ ára
fitot söpörtek ki az országból, addig a ma- pataikba mindenkit, aki nem

A múlt héten a múltban leszerepelt politikusok azért fogtak össze, hogy politikai
pártjaikat és magukat átmentsék 2018-ra.
Az LMP nem kíván csatlakozni azokhoz,
akiknek Magyarország a katasztrofális
kétharmadot köszönheti.
A baloldali összefogásnak az is célja,
hogy kiszorítsák az ellenzéki oldalról azokat a hiteles civil szervezeteket és pártokat, amelyek nem szerepelnek egyetlen oligarcha fizetési listáján sem.
Bajnai és Gyurcsány az utóbbi években nagy vargabetûket tett meg, hogy végül eljusson az MSZP-tõl az MSZP-ig.
Az LMP már 2012-ben elmondta, hogy aki Bajnait választja, az megkapja Gyurcsány Ferencet és Kuncze Gábort is.
Ehhez képest az egyetlen újdonság, hogy Fodor Gábor

mérhetetlen támogatottságú pártját is beemelték a szövetségbe.
A 2014-es választás tétje, hogy maradjon a parlementben
egy olyan erõ, amely nem kér sem a nemzeti propaganda álcája alatt az ország kiárusítását végzõ Fideszbõl, sem azokból, akik a kétharmadot elõidézték. Sajnálatos, hogy a magát
nemzetinek és szabadságharcosnak tartó kormány éppen aznap Oroszországban adta el a hazát, aláírva a paksi bõvítés
háromezer milliárdos hitel felvételével járó szerzõdését,
amely évtizedekre gúzsba köti mind a költségvetést, mind az
energiapolitikát.
Az LMP együttmûködést kínál azoknak, akik a szocialisták
által vezetett összefogás és a mindenre rátelepedõ Fidesz helyett a hiteles, valódi változtatás lehetõségét keresik.
Jakabfy Tamás, az LMP önkormányzati képviselõje
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A magyar kultúra napját ünnepeljük
Az utókor január 22-én tiszteleg a Himnusz költõje elõtt
Kölcsey Ferenc tiszteletére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, a költõ 1823-ban ezen a napon fejezte be Himnusz címû versét
Szatmárcsekén; a költemény 1903 óta Magyarország nemzeti himnusza. E napon adják át a kultúrával, oktatással és pedagógiával kapcsolatos állami kitüntetéseket, országszerte kulturális rendezvényeket tartanak.
ölcsey Ferenc 1823. január 22én tisztázta le „A magyar nép
zivataros századaiból” címû
nagy költeményét, ezt a napot 25 éve a
magyar kultúra napjaként ünnepeljük. A mû eredeti kéziratát az Országos Széchenyi Könyvtár õrzi, rajta a
költõ aláírásával. Kölcseyt 1838-ban,
fiatalon, mindössze 48 évesen ragadta
el a halál, így nem érhette meg, hogy 6
évvel késõbb, a korszak zeneszerzõ
óriása, Erkel Ferenc megzenésíti mûvét. A megzenésített verset még a
komponálás évében, 1844-ben be is
mutatták, ám Magyarország himnusza csak jóval késõbb, 1903-ban lett. A
Himnusz 1989-ben került hivatalosan a
Magyar Köztársaság alkotmányába. A
2012. január 1-én életbe lépett Magyarország alaptörvénye preambuluma a Him-

K

nusz elsõ sorával kezdõdik: „Isten, áldd
meg a magyart!”
A kultúra napja alkalmából meg kell említeni azokat a mûvészeket, híres embereket,
akik Józsefvárosban éltek, alkottak, és sokat

tettek a kultúra ápolásáért. Itt laktak – többek között – Babits Mihály költõ, író, mûfordító; felesége, Török Sophie költõ; Bánki
Donát, a Ganz-gyár mérnöke; Beke Pál népmûvelõ; Benedek Elek író; Benkõ Gyula színész; Bródy Sándor író; Heim Pál gyermekgyógyász; Heltai Jenõ költõ; Jókai Mór író;
Juhász Gyula költõ; Kosztolányi Dezsõ író;
Molnár Ferenc író; Pilinszky János költõ;
Szenes Iván zeneszerzõ, dalszövegíró; Táncsics Mihály író; Vahot Imre újságíró; Ybl
Miklós építész. Nem a kerületben lakott, de
Józsefvárosban, a Nemzeti Színházban játszott Bajor Gizi, Blaha Lujza, Jászai Mari, Sinkovits Imre.
A magyar kultúra napján országszerte megemlékezéseket, hangversenyeket,
színházi elõadásokat, ünnepi rendezvényeket tartanak, és ezen a napon adják
át a kultúrával, az oktatással és pedagógiával kapcsolatos állami kitüntetéseket
is. Józsefváros a Párbeszéd Házában
rendez ünnepi mûsort. Ünnepi köszöntõt Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere mond. A kultúra-napi mûsorban fellép – többek között – a Kodály
Zoltán Férfikar, Töreky Katalin és
Ujvári Gergely operaénekes, Papp Gyula zongoramûvész, Pálinkás Péter karnagy,
és a Vasas Mûvészeti Alapítvány Tánckara.
A mûsor után Csete Ildikó textilmûvész kiállítását nyitja meg Sulyok Miklós mûvészettörténész.
D. Sz. M.

Az arculattervezõ
Kiállítás Sára Ernõ grafikáiból
a Józsefvárosi Galériában
„Vannak köz- és vannak ünnepnapok” címmel nyílt kiállítás Sára Ernõ tervezõgrafikus mûveibõl január 10-én, a
Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpontban. Kiállított
alkotásai között rálelhettünk többek között a kerületünk
számára tervezett zászlóra, címerre, illetve logóra, és különleges hangulatot kölcsönzött az eseménynek, hogy a
tárlatnak otthont adó galéria logóját szintén õ tervezte.
megnyitón Szabó Erzsébet, a Józsefvárosi Galéria
és Rendezvényközpont vezetõje felhívta figyelmünket az
alkotó és az újjáépülõ Józsefváros arculatának kapcsolatára, majd Zsári Tamás szaxofonmûvész repítette a jelenlévõket a zene szárnyán a köznapokból az ünnepnapok, a
mûvészetek világába.
A kiállítást megnyitó Feledy
Balázs mûvészeti író örömmel
állapította meg, hogy a kortárs
képzõmûvészet egyik leg-

A
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szebb hazai kiállítóterme a józsefvárosi. A tárlat kapcsán arra emlékeztetett, hogy a többi
mûvészeti ághoz hasonlóan a
tervezõgrafika is nehéz idõszakot él át. A számítógépes
kivitelezés miatt a tervezés,
mûvészet helyett, egyre inkább szakmává válik. Ám a
tradíciót és a legújabb technikákat elõszeretettel ötvözõ
grafikus, Sára Ernõ munkássága kiválóan példázza, hogy a
hagyományos értékek õrzése
és a haladás igenis össze-

Sára Ernõ és Szabó Erzsébet Zsári Tamás szaxofonmûvészt
hallgatja az ünnepélyes megnyitón

egyeztethetõ, és a kettõ szintézisébõl igazán egyedi mûalkotások hozhatók létre. Életmûvében jól megférnek egymás
mellett a reklámplakátok, a turisztikai katalógustervek, az
elegáns arculattervek, cég-, intézmény-, illetve településlogók, valamint a háromdimenziós mûvek. Logói letisztultak, egyszerû vonalvezetésûek, mégis mûvésziek, plakátjai és katalógustervei pedig

élénk, harsány színekben
pompáznak. Emelkedett díszítettség, gazdag ornamentika
és kifinomult elegancia jellemzi alkotásait. Ez a mûvészi stílus, valamint a nemzeti értékek és identitás megõrzése
vált személyes védjegyévé.
A tárlat ingyenesen megtekinthetõ február elsejéig, hétköznaponként 9-18, szombatonként pedig 10-15 óra között
a József körút 70-ben.
T.O.

JUBILEUM
régi, körfolyosós ház
ötödik emeletén nem
kell sokáig keresni, hol
is lakik az ünnepelt. A bejáratot – ahogy a születésnapi helyszíneken szokás – színes lufik
díszítik, szám szerint három,
rajtuk egy háromjegyû szám,
utalva a születésnapos eltelt
éveinek számára. Odabent szépen felterített asztalnál ül Mária néni. Guzs Gyula képviselõ
átadja a gyönyörû virágcsokrot
és a kormányfõ által aláírt,
szépkorúaknak járó oklevelet,
és Kocsis Máté, Józsefváros
polgármestere nevében felköszönti az ünnepeltet. Közben
elkészülnek a pillanatot megõrzõ fotók is.
Mária néni korát meghazudtolóan friss szellemileg, jól kommunikál, és miközben huncut
mosollyal az arcán, jókedvûen
mesél életérõl, nem is hisszük el,
hogy már ennyi idõs. A szépkorú asszony elmeséli: 16 évesen
költözött Józsefvárosba, a
Veszprém megyei Nagyalásony
községbõl. Két évvel késõbb
már a Baross utcában, a Józsefvárosi Elöljáróságnál dolgozik

A

A 100 éves Mária nénit köszöntötték
„Stikában töltöttem el ezt a száz évet!”
Baross utcai otthonában köszöntötte fel és adta át a miniszterelnök szépkorúaknak szóló oklevelét és a virágcsokrot Józsefváros polgármestere, Kocsis Máté nevében Guzs Gyula képviselõ a 100 éves Brückner Józsefnének, Mária néninek.

A szépkorú Mária néni és Guzs Gyula önkormányzati képviselõ

pénztárosként, majd a Közért
Mária utcai központjában bérelszámoló. Innen megy nyugdíjba, de néhány évet még nyugdí-

jasként is tovább dolgozik. 30
évesen megy férjhez, egy fiúgyermekük születik, Károly, a
hetven év körüli fiatalos férfi is

itt ül az asztalnál. Késõbb két
unokával, majd 4 dédunokával
gyarapszik a család, férje már 35
éve nincs közöttük.
16 éves koráig nagyon elegáns
kislány volt, szavai szerint utána már „elszéledtek a fiúk mellõle”. Ez idõ tájt a Veszprém megyei Dabronyba jár nyaralni,
élete gyöngyszemének nevezi a
falut, számára ezek a legszebb
emlékek. Mária néni szerint
hosszú életét annak köszönheti,
hogy sokat dolgozott, nevetett
és kacagott, és csak módjával
szórakozott, ahogy mondja:
„egy kis mozi, egy kis színház.”
Receptként mindenkinek ezt
ajánlja, majd mosolyogva hozzáteszi: „Stikában töltöttem el
ezt a 100 évet!”
Visszaemlékezése
közben
megállapítja: „Csak mekegtem,
makogtam! Nincs már nagy dumám!” Ennek persze éppen az
ellenkezõje igaz, hiszen élvezettel hallgattuk színes elõadását.
Azzal búcsúzunk, hogy a 105.
születésnapján ismét találkozunk. Mária néni ezt szentül
megígéri. Isten éltesse sokáig!
D.Sz.M.

Tájékoztató a pedagógus jubileumi diploma igénylésérõl
Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat 2014-ben is megemlékezik a jubileumi diplomás pedagógusokról, melyre várjuk az igények
bejelentését.

sok felsorolása, kitüntetések, elismerések
feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.
3. Szolgálati idõt igazoló okirat (munkakönyv vagy a Társadalombiztosítási
Igazgatóság határozata, amely tartalAz a nyugdíjas pedagógus igényelheti mazza, hogy a nyugdíj számításánál
a jubileumi diplomát, aki a 2014. naptári hány év szolgálati idõt ismer el). (30 év
évben szerzi meg erre a jogosultságot.
pedagógus pályán töltött munkaviszony
szükséges.)
A következõ díszoklevél
adományozható:
Gyémánt, Vas, Rubin oklevél
Arany oklevél: 50 éve végzettek részére esetében:
Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére 1. A pedagógus végzettséget tanúsító okVas oklevél: 65 éve végzettek részére
levél vagy annak másolata és a megelõzõ
Rubin oklevél: 70 éve végzettek részére díszoklevél (eredeti) bemutatása.
2. Kérvény, amelyben az újabb díszokleA benyújtáshoz szükséges iratok:
vél adományozását kéri.
Arany oklevél esetében:
1. Önéletrajz, mely tartalmazza a pedagó- Valamennyi oklevélkérelemhez a köguspálya leírását (munkahelyek, beosztá- vetkezõ adatok megadása szükséges:

1. név (születési név is)
2. születési év, idõ, hely
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 2014. február 17-ig bezárólag lehet megküldeni vagy személyesen igényelni a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályán (1082 Budapest, Baross u. 63-67. III.
em. 301.).
Ügyosztályunk a beérkezett iratokat továbbítja az adott felsõoktatási intézményhez, ahol elkészítik a díszokleveleket. Az
átadásra a kerületi pedagógusnapi ünnepség keretében kerül sor.

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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KULTÚRA
„Kultúrát szervezünk”

nyelmesen végignézhette az
egész rendezvényt. Ugyanígy
megtekinthetõk egyébként a kiállítások megnyitói is.
„A mozgásos foglalkozásaink
Mióta szeptemberben újranyílt a Józsefvárosi Galéria, ha- közül nagyon népszerû a merivonta új kiállítással, kiemelkedõ magyar képzõmûvészek dián torna és a senior tánc,
alkotásaival örvendeztette meg a mûvészetkedvelõ közön- amelyre idõs bácsik is járnak –
séget. Az eddigi népszerû elõadás-sorozatok mellett elin- meséli Szabó Erzsébet. – Kevedultak a Józsefvárosi Szabadegyetem és a Zene-Fere Klub sebben tudják, hogy a gyerekek
elõadásai is. Akkora az érdeklõdés, hogy már sorszámokat és a családok is számos prograkell osztani az ingyenes rendezvényekre.
mot találhatnak nálunk. Minden
délelõtt van játszóház, szombazabó Erzsébet mûvészeti lehet a bemutatott mûvésszel és ton kézmûves foglalkozások,
igazgató bízik benne, hogy e a film alkotóival. Az elsok látogató számára valóban sõ vetítésen Grunwalmaradandó kulturális élményt szky Ferenc kisfilmjét
tudnak nyújtani. Kezd kialakul- láthatják Sulyok Gabrini egy visszatérõ közönségük, ella Munkácsy-díjas
akik már otthonos közösségi tér- grafikusmûvészrõl.
nek tekintik a Józsefvárosi GaléA többi elõadás toriát. A kiállítóhely színvonaláról vábbra is 15 órakor kezis csak elismeréseket kapott ed- dõdik – tekintettel a
dig a mûvészet tisztelõitõl, értõ nyugdíjas
látogatók
közönségétõl. A minap éppen igényére és nagy száFeledy Balázs, a Vigadó Galéria mára. Mivel csak száigazgatója jelentette ki, hogy ga- zan férnek be az elõlériánk a kortárs magyar képzõ- adóterembe, érdemes
mûvészet egyik legszebb tere. korábban érkezni. Január elején, nemsokára eljön hozzánk
Jelenleg a kerülethez több szá- dr. Csókay András idegsebész Gryllus Vilmos is. Hétfõnként
lon kötõdõ tervezõgrafikus, Sá- elõadása alkalmával például az bábos tornára érkeznek a gyerera Ernõ kiállítása látható benne, érdeklõdõk fele kint rekedt. Kár- kek, folyik a mûvészi torna és a
februárban Zelenák Katalin tex- pótlásul a galéria lehetõvé tette, Helen Doron angol nyelvtanfotilmûvész mutatkozik be, aki hogy felvételrõl késõbb bárki ké- lyam is, szintén gyerekeknek.”
sorról-sorra, színes foArt-Szelence
nalakból fest mûalkoajándékbolt
tásokat.
Naponta 12 órától este
Újdonságok
hatig egy kis mûvészeA képzõmûvészetrõl
ti bolt is mûködik az
szól a január végén inelõtérben. Érdemes
duló Filmklub is,
körülnézni benne. A
amelyben egy-egy mahat négyzetméteren
gyar (fõképp kortárs)
van néhány festmény,
mûvészrõl készült filfotómûvészek munmet vetítenek le. A 18
kái, kézmûves textilórakor kezdõdõ klubmunkák, ólomüvegesteken beszélgetni is
kisplasztikák, Klimt és

Élet a Józsefvárosi Galériában

S

FELHÍVÁS
Budapest 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,
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illetve az Önkormányzat felé bármilyen
más jellegû tartozása, nincs általános
köztartozása, és tevékenységüket magas
színvonalon, a lakosság megelégedésére
végzik.
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.

Mucha alkotásaival díszített tárgyak, kerámiák. Csodálatosak a
muranói üvegtárgyak és üvegékszerek, a hollóházi porcelán
ékszerek. Vannak kézmûves
emlékkönyvek, naplók szép borítóval. Kevésbé költséges, de
igényes ajándék a szentendrei
kézmûves merített papírra nyomott házi áldás, a szép nyomatok, dizájner táskák, ernyõk, sálak. Irénke, a bolt tulajdonosnõje szívesen ad tanácsot a megfelelõ ajándék kiválasztásában.

Az önkormányzat
rendezvényközpontja
„A Józsefvárosi Galéria egyúttal rendezvényközpont is – mondja az igazgatónõ. – Büszkék vagyunk, hogy Józsefváros elnyerte az
Idõsbarát Önkormányzat címet, mi is több
programot szerveztünk
önkormányzati megbízásból a nyugdíjasoknak: fogadással egybekötött operettgálát,
kirándulást Mezõkövesdre, karácsonyi bált ajándékozással és
adventi teadélutánokat neves
elõadókkal. Minden korosztály
élvezte az általunk szervezett
adventi fesztivált a Palotanegyedben, hétvégi programokkal, nívós koncertekkel a Mikszáth téren, a Jézus Szíve templomban és a Párbeszéd Házában. A fesztivál részeként országos gyermekrajzversenyt is hirdettünk, a legszebb rajzokat a
Mikulás-sátorban lehetett megtekinteni. Az idén is szervezünk
önkormányzati rendezvényeket, most például farsangi mulatságot az idõseknek.”
B.É.

A kitüntetettekre vonatkozó javaslatot
az Önkormányzat 5 tagú eseti zsûrijének
véleménye alapján a Polgármester terjeszti döntésre a Képviselõ-testület elé.
Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot tenni a 2014. évi kitüntetettek személyére. A javaslatát postán, e-mail levélben, vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni 2014. január 28-ig: Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda,
1082 Budapest, Baross utca 63-67. sz. II.
emelet 210-es szoba, vagy e-mail: igazgatas@jozsefvaros.hu

MOZAIK
1089 Budapest,
Visi Imre utca 6.,
Telefon: (1) 299 8050

Programok
Minden hétfõn, 15.00:
Bilek István Sakk Kör.
Minden szerdán, 17.00-18.30: JÓGA és
természetgyógyászati tanácsadás Gillich
István jógaoktató, természetgyógyász vezetésével. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Információ: 20/514-6271
Minden hónap elsõ
szerdáján, 18.00:
Budai Ilona népdalköre.
Idén is folytatódik a
Magyar Örökség-díjas
mûvésznõ népdalköre.
Budai Ilona szeretettel
várja a dalos kedvûe-

ket. 2014-ben az elsõ népdalkör február
5-én lesz.
Minden hónap második és negyedik
szerdáján, 16.00: Öltögetõ Polgári fonó kézimunkakör (január 22.) Érdeklõdés:
Benyhe Zsuzsa 30/230-7023 ill. recefice@tvn.hu
Minden hónap második és negyedik
csütörtökjén, 15.00: „Lornyon és sétapálca” nyugdíjas klub (január 23.)
 Január 31. péntek, 18.00: Erdély szórványmagyarsága V. rész: a Fekete-Körös
völgye.
A
várasfenesi
Györffy István
Népismereti Otthon kiállítása: válogatás Györffy
István fényképeibõl (1911); várasfenesi, köröstárkányi és környékbeli viseletek.

Köszöntõt mond: Vura Ferenc, a Györffy
István Népismereti Otthon alapítója. A
kiállítást megnyitja: Gebauer Hanga etnográfus, Néprajzi Múzeum.
„Nemzetségek, ragadványnevek és népmûvészeti mintakincsek Tárkányban” –
Szakács Zoltán köröstárkányi református
lelkész vetítettképes elõadása
18.45: Néphagyományok a Fekete-Körös
völgyébõl. A belényesi medence magyarságának viselete és népdalai; nyelvjárási
útikalauz – humoros formában; a híres
köröstárkányi János, István napi és újévköszöntõ. Közremûködik: a köröstárkányi református gyülekezet és a nagyváradi Csillagocska zenekar
Bartók Béla fekete-Körös-völgyi gyûjtéseibõl. Közremûködik: Elek Szilvia zongoramûvész és a Szeret együttes
Az est végén béles, „sulyom” és „góriga”
kóstoló, pálinkával.
Kérjük, adományával támogassa a rendezvényt! Ajánlott összeg: 500 Ft

Újabb Vajdás sikerek floorballban
Józsefvárosi bajnokok
z elmúlt tanév elképesztõ sikerei
után a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola ismét a legtöbb csapatot tudta kvalifikálni Magyarország iskolái közül az országos döntõre. Az Országos Regionális Kispályás Floorball Diákolimpia, a labdarúgás után a második
legtöbb csapatot felvonultató diákolimpia
mezõnyében 6 vajdás csapat jutott az országos döntõbe. A regionális döntõket 3
arany, 2 ezüst, 2 bronzzal zárta az iskola.
A bajnokcsapatok közül az 5-6. osztályos
fiúk (Zsámboki Zalán, Zsigmond Bálint,
Rózsa János, Rima Krisztián, Mátrai Ger-

A

gõ, Tancsa Balázs) egy része a felsõbb korosztályban is bejutott a döntõbe.
A 7-8. osztályos lányok
(Tóth Nikolett, Vaselik
Vanda, Baga Annamária,
Baga Bernadett, Moka
Eszter) az elõzõ évi bajnoki címeket követõen korosztályukban fiatalként kétszer is legyõzték a sokszoros bajnok ellenfelüket. Az 56. osztályos lányok (Odor Gréta, Darabos
Sára, Darabos Vera, Kovács Tamara,
Nánási Enikõ, Pakodi Csenge) pedig im-

Veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás
Már letölthetõ az ingyenes vészjelzõ applikáció
Okostelefonokra és táblagépekre optimalizált, ingyenesen letölthetõ vészjelzõ alkalmazást fejlesztett ki a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága. Az azonnali tájékoztatás szükségességét az elmúlt
évek olyan veszélyhelyzetei tették szükségessé, mint a
márciusi hóhelyzet és a júniusi árvíz.
z alkalmazás kidolgozásában az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság mellett a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, valamint a
Microsoft Magyarország Kft.

A

vett részt. Az applikáció a
VÉSZ elnevezést kapta, amely
a veszélyhelyzeti értesítési
szolgáltatás rövidítésébõl
adódik.
A felhasználó beállíthatja
magának, hogy Magyarország

már 2 éve veretlenek a kispályás szakágban. A szakvezetõk, Szakmáry Zoltán és
Borka Gábor, annak ellenére, hogy az országos döntõ sorsolása igen kemény, bíznak az eredményes szereplésben.

mely területérõl kér azonnali
értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy
megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az
egész országot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez
viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket
az okostelefonra. A szolgáltatás háromfokozatú értesítést
tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja,
hogy csak a riasztásokról, a fi-

gyelmeztetésekrõl, vagy pedig mindenrõl, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést.
Az ingyenesen letölthetõ alkalmazás az Android, az iOS
és a Windows Phone operációs rendszerekrõl egyaránt ingyenesen elérhetõ.
11

PROGRAMAJÁNLÓ

Sporttárs

1084 Budapest Mátyás tér 15.
www.kesztyugyar.hu
Szeretettel várjuk az 1–4 éves
gyerekeket és
szüleiket Menõ
Manó Tornára.
A zenés-tornás
foglalkozásokon találkozhatnak élõ hangszerjátékkal, ismert és rég hallott dalokkal,
mondókákkal és fejlesztõ játékokkal, szerdánként 9.15 és 10.05 között.
Elérhetõség: www.menomanotorna.hu
Foglalkozásvezetõ: Glória Tel: 06-70-948-4604

Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületének Józsefvárosi Szervezete minden hónap
utolsó hétfõjén tartja gyûlését 14-16 óráig a
Kesztyûgyár Közösségi Házban.
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A sporttársak klubja lehetõséget biztosít arra, hogy a férfiak társaikkal közösen tölthessenek egy délutánt, ahol kedvükre ûzhetik kedvelt elfoglaltságukat (zene, kártya), illetve sporttevékenységeiket (sakk, pingpong,
csocsó, labdarúgás), miközben az õket foglalkoztató problémák is terítékre kerülnek. A mindennapi élet nehézségei (munkakör, személyes és munkakapcsolatok), az életminõséget javító élethelyzetek és szituációk (kommunikáció).
A program heti egy alkalommal, 3 óra idõtartamban a Kesztyûgyár Közösségi Házban valósul meg, illetve a Kesztyûgyár saját sportpályáján
(adott programnak megfelelõen). Jelentkezés: Mócz Zoltánnál,
zoltan.mocz@kesztyugyar.hu 06/20-262-6884

Ringató
péntekenként 10 órától 10.30ig. Foglalkozásvezetõ: Bauerné Tóth Katalin, énektanár.
Tel.: 06-20-343-0393 e-mail:
kata@ringato.hu

Irodalmi kör
Új programmal várjuk a tollforgató kerületi lakosságot, amelynek keretén belül hétrõl-hétre találkozhatnak irodalmárokkal, akiktõl tanácsot, segítséget,
kritikát kaphatnak, hogy saját hangjukat megtalálhassák és a legjobb módon
fejezhessék ki önmagukat. Áttekintjük
a magyar és külföldi irodalmat, verseket elemzünk, és elõadók tolmácsolásában hallgatunk szépirodalmi remekeket. Baráti körben teszünk kirándulásokat a próza és a líra területére, azzal a
szándékkal, hogy megértsük a világunkat és magunkat benne egyaránt.
Érdeklõdés: Kesztyûgyár Közösségi
Ház, Bacsó Gábor: 06-20/587-6310

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883
 KIÁLLÍTÁS: „Vannak köz- és vannak
ünnepnapok” – Sára Ernõ Ferenczydíjas tervezõgrafikus alkotásai
A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
február 1-ig, minden hétköznap 9-18,
szombaton 10-15 óráig.
Tárlatvezetések: Január 22. szerda, 18
óra (Mónus Viktor). Január 29. szerda, 17
óra. Rendhagyó tárlatvezetés, melyen
maga az alkotómûvész beszél a munkájáról. Témák: Milyen egy tervezõgrafikus
élete, mi ennek a szakmának a múltja és
jelene? Beavatás mûhelytitkokba, a szimbólumok világa. Hagyományok, szabályok és a kreativitás kapcsolata címerek
és logók komponálása közben. Egyediség, önállóság és a megrendelõvel való
együttmûködés.
Tárlatvezetést és múzeumpedagógiai
foglalkozásokat napközben is vállalunk
(Sára Ernõ, Mónus Viktor). Elõzetes bejelentkezés és idõpont-egyeztetés szükséges. Csoportos látogatás esetén (10 fõ felett) is elõzetes bejelentkezés szükséges a
06/20-5877-444-es telefonszámon.
 TÖRTÉNELMI ELÕADÁS: Az I. világháború elõzményei

Január 28. kedd, 15 óra. Elõadó: Dr. Tóth
József történész. Szövetségi rendszerek
létrejötte, technikai felkészülés, nemzetiségi és szociálpolitikai problémák.
gyar filmrendezõ, operatõr, forgatókönyvíró, egyetemi tanár.
 VETÍTÉSES ÚTI ELÕADÁS: Brazília
csodái
Február 4. kedd, 15 óra. Elõadó: Kiss Imre Károly idegenvezetõ tanár, történész.
Salvador da Bahia, a Rabszolgasors
Isaurájának és a capoirának a városa, a
fõváros, a modern városépítészet minta FILMKLUB: „Mûvésztársakról filmnyelven”
Különbözõ mûfajú filmeket vetítünk,
melyek a magyar (fõképp kortárs) képzõmûvészet egy-egy alakját állítják a középpontba. Az estek része a mûvésszel és
a film alkotójával (a rendezõvel) való beszélgetés is.
Január 29. szerda, 18 óra:
Felhõk, fák, Sopron – Sulyok Gabriella,
Munkácsy-díjas grafikusmûvészrõl készített kisfilm. Rendezõ: Grunwalszky
Ferenc, Kossuth- és Balázs Béla-díjas ma-

képe, San Paulo, az ország eltartója, az
Amazonas vidéke és az Iguacu-vízesés a
világ természeti csodái közé tartoznak.
A belépés valamennyi elõadásra ingyenes.

„Száncsengõ” rajzpályázat

A Lakatos Menyhért iskola sikere
Hatalmas öröm volt karácsony elõtt a Lakatos Menyhért
iskolában, hogy a Weöres Sándor tiszteletére rendezett
„Száncsengõ” Mikulásváró-rajzpályázaton I. helyezést
és különdíjat értek el.
Józsefváros Galéria által meghirdetett országos versenyre
650 alkotás érkezett. A pályázatra csoportmunkákat kellett
benyújtani két kategóriában. A Lakatos iskola alsó tagozatosai
részérõl egy teljes osztály munkáit, a felsõsöknél pedig az iskolában évek óta mûködõ alkotókör pályamunkáit küldte be a
kört vezetõ Somody Beáta. A rajztanárnõ elmondása szerint a
gyerekek rajzolás és festés közben Weöres Sándor: Száncsengõ
címû, dallamos, ünnepi hangulatot árasztó költeményének
részleteit mormolták. A felsõ tagozatosok esetében csak válogatott, érett munkákat küldött be az alkotókör vezetõnõje. A diákok aprólékos, részletgazdag alkotásai
végül elsõ helyezést
értek el. Nagyné
Horváth Márta harmadik osztályos diákjainak rajzai különdíjat érdemeltek
ki, elsõsorban kiemelkedõ „lovas ábrázolásukért”.

A
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MOZAIK
Téli napsütés

Elköltöztünk!
Új helyen a Józsefváros újság szerkesztõsége
Akik személyesen szokták felkeresni szerkesztõségünket, már tapasztalhatták, hogy üres a Harminckettesek terén lévõ régi irodánk. Tavaly év végén
ugyanis elköltöztünk. Nem mentünk messzire, hiszen új irodánk a József krt. 59-61. szám alatt található, a földszinti utcafronton.
Elérhetõségeink változatlanok, továbbra is a
(06-1) 210-4900-as telefonszámon érhetnek el bennünket, elektronikus leveleiket pedig a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu e-mail címre várjuk.

Rajzpályázatot hirdet Józsefváros
Tûzoltóparancsnoksága a kerületi gyerekek számára
Téma: Tûzoltók
Beküldési határidõ: 2014. február 28.
Beküldési cím:
VIII. Kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság, 1081 Bp. Dologház u. 3.
Jelige: Rajzpályázat
A beérkezett pályamûvek közül a legjobb
40 rajz bekeretezve kikerül a Józsefvárosi
Tûzoltóság épületébe.

Apróhirdetés

KP KÖLCSÖN AZONNAL

KEDVEZÕ
FELTÉTELEKKEL

HANGSZER
ÉS ÉKSZER
ZÁLOGHÁZ
VIII. Luther u.1/b.
210-60-40
www.hangold.hu
A hirdetést felmutató
ügyfeleinknek
ajándékkal
kedveskedünk.
14

Társasházak közös képviselete, teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük.
Generál- F Kft.
Tel.: 216-8802;
e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
ABLAKJAVÍTÁS!
www.ajtoablakdoktor.hu.
Húsz éve vállalom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését és szigetelését
1 év garanciával. Felmérés
díjtalan. Horváth Ákos 0670-550-0269
Szigony utcai, II. em., 34 nmes, villanyfûtéses, összkomfortos lakást hasonló gázfûtésesre cserélném magas
ráfizetéssel.
Tel.: 30-756-8838
Eladó Baross u. 113-ban,
50m2, kétszobás, panelprogramban felújított, elõkertes,
napos lakás. Nyolc millió.
T: 06-27-342-650

Vízszintes: 1. Radnóti Miklós versébõl idézünk. Az elsõ
sor. 13. Épületmaradvány. 14. Huligánbanda. 15. Szülõ megszólítása. 16. Ilyen állat pl. az ökör. 18. Orosházi újságíró, zenész
(Krisztián); a névben hõmérséklet szerepel! 20. Mario … Monaco; egykori kiváló tenorista. 21. A versidézet második sora. 23.
Na …, grand slam-gyõztes kínai teniszezõnõ. 24. Dizentéria (vérhas), röv. 25. Is, angolul. 26. … alkonya; Wagner tetralógiájának
utolsó operája. 28. Nyom szélei! 29. … Francisco; USA-beli nagyváros. 30. Coburg folyója. 31. Mûködni kezd. 32. Markham
Stouffville Hospital; cukorbeteg-gyógyintézet, röv. 33. Egyenlõ
részben. 34. Lassító berendezés. 36. Leszállított E hang a zenében. 37. Hrvatska Radiotelevision; a horvát RTV, röv. 38. …arab;
mûvészeti stílus. 39. Latin kettõshangzó. 40. Teljesen a víz alá
nyom. 42. Jogi eljárás. 43. Average Minute Rating; az egy percre
jutó közönségszám, röv. 44. Páratlan gumi! 47. Angol helyeslés.
49. Feleki …; egykori kiváló komikus. 50. Traun menti osztrák
város. 51. Germán eredetû férfinév. 53. Francia filmkomikus
(Max, 1883–1925). 55. Szóösszetételekben kénre utal.
Függõleges: 1. Krétai királylány, fonaláról ismerjük! 2. Felhatalmazás bizonyos tettekre. 3. Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat. 4. Az alapskála kezdõ és 5. hangja. 5. Hajmosó szer. 6.
… Carpentier; Európában élt, 20. századi kubai író. 7. Mogyorós …;
rágcsáló. 8. Remete, régies szóval. 9. Óriás. 10. A rádium vegyjele.
11. The …; vége, az angolban. 12. Egy falat, ill. korty. 17. Csöndben
van! 19. Idegen mûvészet. 22. Egyiptomi istenség. 27. Részes rag és
község. 29. A versidézet negyedik, befejezõ sora. 30. Karjelzést ad.
32. Manx School of Motoring, motoros iskola, röv. 33. … Franchi;
olasz sportvezetõ (1922–1983). 34. Százfokú a víz! 35. Héber eredetû férfinév, jelentése: számûzött. 36. Nem marad velünk. 37. Birkózók védekezõ helyzete. 38. Csodálkozásra késztet. 39. … bálba
megy; Menotti operája. 40. A versidézet harmadik sora. 41. Richárd egyik becézése. 42. Ha jó, tanulni lehet belõle. 43. Anna francia eredetû rokona! 45. Nem létezik. 46. Newark része! 48. Rengeteg, de nem erdõ! 52. Odanézz! 54. A -re párja.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefveros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: 02.03.
A 12.17-ei rejtvényünk megfejtése: Tiszta öröm tüze átég/ a szemeken. Harangjáték /szól, éjféli üzenet:/ kis Jézuska született.
Nyerteseink: Strausz Ildikó, Vadas Ákos
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

A szaunázás szabályai
emcsak bõrünknek tesz
jót, a méregtelenítõ folyamatokat is serkenti a szauna,
segít kiizzadni a megkötött vizet. Teli hassal nem jó bemenni, hiszen az emésztés már önmagában megterheli szervezetünket, és elõtte semmiképp
ne fogyasszunk alkoholt. Viszont igyunk sok vizet, mivel
sokat fogunk veszíteni, ezért
nem jó dehidratált állapotban
belépni a forró kabinba. Szaunázás elõtt zuhanyozzunk,
hogy eltávolítsuk bõrünkrõl a
szennyezõdéseket (izzadságot,

N
A kötött sapka
égre egy újabb nagyon
hasznos divat, amit a fiatalok is szívesen hordanak.
Nemcsak divatos, hanem
egészséges is. Hiába kenünk
a hajunkra méregdrága balzsamokat, ha nem védjük
tincseinket a hideg idõben.
A fagyos téli szél hajszálainkon túl a hajhagymákat és a
fejbõrt is károsítja. Egy trendi, kötött sapka megvéd a
hajhullástól. Sokféle színben, fazonban kapható, válasszunk arckarakterünknek
megfelelõt, és akkor igazi dísze lesz öltözékünknek. Rövid hajú, kerek arcú is bátran hordhat kötött sapkát,
de olyan fazont válasszon,
amely nyújtja az arcot. Divatosak idén a nagy pomponosak és a nyújtott fazonúak.
Hosszú hajúaknál csinos, ha
kikandikál a sapka alól néhány tincs.

V

krémet, izzadásgátlókat), utána alaposan törüljük szárazra
a testünket, így gyorsabban
kezdünk el izzadni. Ékszereinket is mindig vegyük le, mert
felforrósodva égethetik a bõrünket. Nincsenek szabályok
arra, hogy meddig kell bent
tartózkodni. Ez saját teherbíró
képességünktõl függ, meg attól, mennyire forró a szauna.
Fontos megvárni, hogy elkezdõdjön az izzadás, hiszen ezzel indul meg a szervezet méregtelenítése. Utána jöhet a hidegzuhany! Ne terheljük szervezetünket azzal, hogy közvetlenül szauna után leúszunk

pár hosszt a medencében.
Jobb, ha a sport megelõzi a
szaunázást. Utána pihenjünk
inkább, lehetõleg fekve, legalább annyit, mint amennyit
bent töltöttünk a forróságban.

Fánkvariációk

csokoládéval, különféle
krémekkel. A porcukorral
an élesztõs és sütõpovaló szórás mellett finom a
ros, van égetett tésztás,
cukros máz, de csokoládévan kerek, van habnyomóval, egyéb édes krémekkel
ból született, kanállal szagis dekorálhatjuk. A vége
gatott, lyukas közepû, tölmindig ugyanaz, megsüttött, töltetlen, mázas, habos,
jük, és biztos, hogy pillanakrémes, mézben vagy szitok alatt elfogy. Most van
rupban áztatott, no meg a
itt a szezonja, hogy együk,
csöröge. A fánktésztát fûvegyük, de inkább magunk
szerezhetjük, ízesíthetjük magvakkal, aszalt süssük, mert nem ördöngös dolog elkészíteni.
gyümölcsdarabokkal, gazdagíthatjuk lekvárral,
Kiss Éva

V

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Farsangi fánk
Hozzávalók:
3 dkg élesztõ, 1 kanál cukor, 4 evõkanál
olvasztott margarin, 3 dl tej, késhegynyi
só, 4 tojássárgája, 7 dl liszt, olaj a sütéshez, porcukor a szóráshoz

Elkészítése:
Az élesztõt a cukorral és 1 dl tejjel felfuttatjuk. A keverõtálba öntjük a tojássárgát,
kissé megsózzuk, és állandó keverés mel-

lett hozzáadjuk a többi langyos tejet, a 7
dl lisztet, a megkelt élesztõt és az olvasz-

tott, langyos margarint. Fakanállal alaposan kidolgozzuk, hólyagosra verjük. Az
edényt letakarva a tésztát meleg helyen 1
óráig kelesztjük. Lisztezett deszkára borítjuk, hüvelykujjnyi vastagra kinyújtjuk,
fánkvágóval kivagdaljuk, és ismét letakarva kelesztjük fél órát. Forró, bõ olajban kisütjük úgy, hogy amíg az alsó fele
sül, az edényt lefedjük, majd miután a
fánkokat megfordítottuk, fedõ nélkül sütjük tovább. Így lesz szép szalagos, a derekán világos csík képzõdik. Porcukorral és
baracklekvárral ízesítjük.
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