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Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megtorlásának ál-
dozataira emlékeztek június 16-án, a Rezsõ téri Magyarok
Nagyasszonya Templomban. Nagy Imre újratemetésének hu-
szadik évfordulóján a nemzetükért életüket áldozó hõsökért
imádkoztak, kérve mennybéli örök boldogságukat, és hogy
lássák: áldozatuk nem volt hiábavaló. A gyászmisét Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatta be, aki nemze-
tünk erkölcsi, lelki megújulásáért is fohászkodott.

A szentmisét követõen a hívekkel együtt az emlékezés virá-
gait és gyertyáit helyezték el a templom külsõ falán lévõ em-
lékmûnél. ny

Ismét több száz virág díszíti a Mikszáth-szobor kör-
nyezetét. Egész nyáron vinka, begónia, büdöske, bár-
sonyvirág, és porcsillag virágpalánták teszi még lát-
ványosabbá és barátságosabbá a teret. A Palotane-
gyed korán ébredõ lakói szombat reggel ültették el a
kétezer virágpalántát. A virágültetés a Civilek a
Palotanegyed Egyesület szervezésében és anyagi tá-
mogatásával valósult meg.  

(ny.)

A „Lili” és „Body” takarítógépek után öt új, kis takarítógépet rendelt a
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft.,
hogy a kerület  szebb, tisztább legyen. 

A mechanikus seprûgép lényege, hogy a forgótárcsás körkefe és a
középen elhelyezett hengerseprû egy ékszíj segítségével van összekap-
csolva a kerékkel. Ennek köszönhetõen a gépkezelõ gyalogos sebes-
séggel közlekedve tudja könnyedén és pormentesen eltávolítani a sze-
metet. A kisgép a hagyományos sepregetéshez képest hatékonyabb,
gyorsabb. Kiválóan használható díszburkolatok tisztítására és étter-
mek környékén, ahol pormentesen, halkan végzi a munkát.

Sétáló utca lett a Krúdy

Június 13-án éjféltõl kizárólag a járókelõké és a biciklistáké a
Krúdy utca. Végleg elzárták ugyanis a forgalom elõl a Krúdy
utca Mikszáth tér és Horánszky utca közötti szakaszát. A han-
gulatos útszakaszt máris birtokba vették a vendéglõk teraszai,
igazi mediterrán hangulatot varázsolva a belváros közepén.

Gyászmise a Rezsõ téren

Virágba borult a Mikszáth tér Új takarítógépek a kerületben

„Csiki” névre keresztelték a kis gépeket, mert az eldobott csikkek 
felszedésében verhetetlenek
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A2003-ban lezajlott ügy
bonyolult szerzõdés-
rendszerének feltárása

még a jogi szakértõknek is több
hónapot igényelt. Mondhatni,
„trükkök százaival” játszottak
át - a milliárdokat érõ - közva-
gyont magánkézbe. 

A mélygarázs-beruházások-
ban feltételezhetõen nem jártas
Olvasónak megpróbáljuk ösz-
szefoglalni a törvénysértések
részleteit. 

Tegyük fel, hogy Ön, kedves
Olvasó, megunta a robotolást,
és szeretne egy nagyértékû in-
gatlanhoz jutni, de lehetõleg
olyanhoz, amely ráadásul még
hosszútávon pénzt is hoz, és Ön
hátradõlhet egész életében. Kis
gondolkodás után, rájön, hogy
egy több száz férõhelyes garázs
pont ilyen aranytojást tojó tyúk.

Igen ám, de ekkora beruházás-
hoz szükséges telket, csak drá-
ga pénzen lehet venni. Olyan
helyek pedig, ahol jó sokan par-
kolnak, a belvárosban vannak,
ott azonban nincsenek ekkora
telkek, vagy ha igen, csak
aranyárban. De Ön, kedves Ol-
vasó, akit hajt a pénz utáni
vágy, a fejéhez csap, és azt látja,
hogy van azonban néhány jó
kis teleknek való köztér a bel-
városban! Esetünkben a Pollack
Mihály tér, amely igen jó he-
lyen, a Magyar Nemzeti Múze-
um és a Magyar Rádió között
fekszik, pont jó egy ilyen célra.

A köztérrõl még a jogban
egyáltalán nem jártas átlagpol-
gár is sejti, hogy nem lehet el-
adni, és nem lehet megvenni.
Magától értetõdõen, mélyga-
rázst építeni sem lehet alá, leg-

alábbis olyat nem, ami valaki-
nek a privát tulajdona. Nagyot
néznénk ugye, ha mondjuk a
Hõsök terén  valaki egyszer
csak a maga örömére belépõdí-
jat szedne. Ehhez nemigen len-
ne senkinek bátorsága (na jó,
legfeljebb az államnak), mert
mérget vehet rá, hogy azonnal
a rendõrség vinné el. 

De Magyarországon va-
gyunk, és mint azt a 2003-as jó-
zsefvárosi biznisz mutatja, az a
tény, hogy a közvagyon nem
kisajátítható, nem mindenkit ri-
aszt el. Ez esetben sem az akko-
ri kerületvezetést, sem a ma-

gáncéget nem riasztotta vissza
az a nem elhanyagolható körül-
mény, hogy egy „forgalomkép-

telen ingatlant”, a Pollack Mi-
hály teret szemelték ki a célra.
Szemrebbenés nélkül szerzõ-
dést kötött az önkormányzat a
mélygarázs építésére, üzemel-
tetésére.

Az elsõ trükköt ott alkalmaz-
ták, hogy a Pollack tér alól
(amely még egyszer hangsú-
lyozzuk, hogy az önkormány-
zat törzsvagyonába tartozó, el-
idegeníthetetlen köztér) „elad-
ták a földet”. Nagyvonalúan ér-
telmezte tehát az önkormány-
zat a törvényt: úgy tett, mint ha
a térnek csak a felszíne lenne ta-
bu, de a felszín alatti föld már

egy külön – hasznosítható – in-
gatlan lenne, amellyel szabadon
gazdálkodhat. Ügyes trükk, de
erre már- az ehhez hasonló ügy-
ben- a Legfelsõbb Bíróság is azt
mondja, hogy nonszensz, tör-
vénytelen 

A tér felszíne alatti területre
az önkormányzat osztott tulaj-
doni jogot engedett át a részben
magáncégnek, a Pollack Mihály
téri Mélygarázs Beruházó, Ki-
vitelezõ és Üzemeltetõ Kft -nek.
A cég négy év alatt megépítette
a mélygarázst, és 2007. óta üze-
melteti azt, a maga hasznára.
Mindezt a köztulajdonban lévõ
tér alatt úgy, hogy Ön, kedves
Olvasó, egy fillér hasznot sem
lát ebbõl, pedig Önnek is
ugyanolyan tulajdona az a tér,
mint bármelyik józsefvárosi-
nak. Mindez történt az akkori
önkormányzati vezetés támo-
gatásával.  

De a garázs magánkézbe ját-
szása nem volt elég, mert az
ügyletek során egymás után
több törvényt szegtek meg. (Az
ügyet következõ lapszámunk-
ban folytatjuk.) MM

Sorozatos törvénysértések gyanúja az elõzõ ciklusban kötött szerzõdések ügyében

Mélygarázs-biznisz a Pollack Mihály téren

Kocsis Máté, a Fidesz frakció-
vezetõje elmondta: „Itt volt az ideje
tiszta vizet önteni a pohárba, és bár a
mélygarázs már üzemel, az igazsá-
got soha nem késõ felszínre hozni. A
következõ lépés, hogy a már kész ga-
rázst megpróbáljuk törvényesen mû-
ködtetni, készek vagyunk átvenni az
üzemeltetését, és annak hasznát Jó-
zsefváros fejlesztésére fordítani”.

Súlyos, sorozatos törvénysértésekre derített fényt a kerület-
vezetés által a Pollack Mihály téri mélygarázs ügyében in-
dított vizsgálat. A garázsberuházásra 2003-ban, tehát a ko-
rábbi ciklusban szerzõdött le az akkori kerületvezetés. A
képviselõ-testület június 17-i ülésén Kocsis Máté alpolgár-
mester (Fidesz) kezdeményezte a 2003-ban kötött törvény-
telen szerzõdés semmisségének kimondását, melyet csak a
szocialisták nem szavaztak meg.
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Mint arról már több ízben beszámol-
tunk: a fõváros mindenféle elõzetes
értesítés nélkül jelentette be, hogy a

VIII. kerületi Szentkirályi utcában, egy fõvá-
rosi tulajdonú, üres iskolaépületben nyitja
meg a Roma Kulturális Központot. A kerület
vezetése nem örült az önkényes bejelentés-
nek, és maguk a roma szervezetek sem örül-
tek, mert – ahogy mondják – már megint egy
jó nagy kampány-lufit fújt a fõváros SZDSZ-
es vezetése – az õ kontójukra. A gazdasági
válság közepette bejelenteni, hogy egymilli-
árdot adnak a romáknak, többek szerint csak
arra jó, tovább hergeljék az indulatokat ro-
mák és nem romák között. Ráadásul egy
olyan épületre akarja ezt a pénzt elkölteni a
fõváros és a Miniszterelnöki Hivatal, amely
jó, ha a tizedét éri, és bármennyit is költenek
rá, soha nem lesz alkalmas arra, hogy a roma
kultúrának méltó, jól kihasználható központ-
ja legyen. Az épületben ugyanis se színházte-
rem, se nagyobb közönséget befogadó terem
nem lesz, a parkolás lehetetlen, szabadtéri
rendezvényeknek esélye sincs, egyszóval
„kulturális központnak” maximum a szalag-
átvágásnál lesz nevezhetõ. A romák tiltakoz-
tak, sajtótájékoztatót szerveztek, de vélemé-
nyükre nem volt kíváncsi – a Józsefvárosi
Önkormányzaton kívül – senki.

Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz), aki
maga is a fõvárosi közgyûlés tagja, még az
áprilisi közgyûlésen indítványozta, hogy a
fõváros köteles legyen meghallgatni József-
várost az ügyben. Ezt – látszólag - a fõváros
el is fogadta. Ennek megfelelõen a helyi tes-
tület új VIII. kerületi helyszínekre (pl. Köz-
társaság tér, Tavaszmezõ utca) tett javasla-
tot. A Fõpolgármesteri Kabinet azonban
úgy szervezett „egyeztetést”, hogy arra Jó-
zsefvárosból egyetlen képviselõt sem hívott
meg, eközben Horváth Csaba fõpolgármes-
ter-helyettes a sajtó elõtt azt állította, hogy a
kerülettõl senki nem ment el az egyeztetés-
re. Tudomásunk szerint Horváthék József-
városból két helyi MSZP-s szereplõt hívtak
meg (Molnár György MSZP elnököt, és
Komássy Ákos aktivistát), akik úgy támo-
gatták a fõváros terveit, legfeljebb a kerületi
szocialisták véleményét mondhatták el. 

Június 3-án végül a Fõvárosi Közgyûlés
végleg kimondta, hogy a Szentkirályi ut-
cában lesz a központ, ha tetszik a romák-
nak és a kerületnek, ha nem. Megtehetik
ezt, hiszen az ingatlan az övék, és azt csi-
nálnak vele, amit akarnak. Mint látjuk,
meg is teszik. Kocsis Máté a közgyûlésben
nem szavazta meg a Szentkirályi utcai
helyszínt. Amit meg lehetett tenni az ügy-

ben azt a kerület önkormányzata megtet-
te. Kocsis úgy fogalmazott, hogy „a fõvá-
ros arrogáns, pökhendi, hazug módon vi-
selkedett az ügyben. Ész nélkül, minden
tiltakozás ellenére megnyitnak egy intéz-
ményt úgy, hogy se a helyszín nem jó, se
az épület, nincs támogatás mögötte, és
pénz sincs a mûködtetésére”. 

Lapzártakor érkezett a hír a Miniszterelnöki Hi-
vatalból, amely szerint a kormány véglegesítette
álláspontját a roma központtal kapcsolatban: az
épület felújítására a kormány átutal a fõvárosnak
900 millió forintot, de a korábban ígért, a köz-
pont mûködtetéséhez szükséges 200 millió forin-
tos támogatást nem adja meg. A hír megerõsítet-
te azt a gyanút, hogy az intézményt úgy nyitják
meg, hogy fenntartani már nem fogják tudni. 

MM

Demszkyék lesöpörték az asztalról a kerület javaslatait: 

Mégis a Szentkirályi utcában lesz 
a Roma Kulturális Központ

Mégcsak a látszatra sem adott a fõváros vezetése a Szentkirályi utcába, általuk
megálmodott Roma Kulturális Központtal kapcsolatban. A józsefvárosi képvise-
lõ-testület más, alkalmasabb, jobb helyszínre vonatkozó javaslatait érdemi tár-
gyalás nélkül söpörték le az asztalról. 

Szerencsétlen és szomorú ügy

A június 17-i testületi ülésen többen is hozzászóltak a témá-
hoz. Takács Gábor (SZDSZ) alpolgármester elmondta, hogy az
elõzõ nap, késõ délután, e-mailben küldtek neki meghívót a fõ-
várostól, de csak a meghívás napján nyitotta ki, amikor már
nem volt lehetõsége az egyeztetésre elmenni. A vitából kiderült,
hogy a fõvárosi megbeszélésen jelen volt Benga-Oláh Tibor,
helyi MSZDP-s képviselõ is, aki szintén nem értett egyet a
Szentkirályi utcai helyszínnel. Révész Márta, az MSZP frakció-
vezetõje „szerencsétlen és szomorú ügynek” tartotta a roma
központ ügyében eddig történteket. 

Molnár György, a kerületi MSZP-
szervezet vezetõje rövid nyilatkozatban
fejtette ki véleményét, amelyet az ülésen
Révész Márta olvasott fel:

„Támogatjuk Bari Károly, Daróczi
Ágnes és Zsigó Jenõ felhívását az Or-
szágos Roma Kulturális Központ létre-
hozására. A fõvárosi létesítmény ezt
nem váltja ki, de akkor is szükség van
rá, a fõvárosi Cigány Ház (Romane

Kher) méltó elhelyezése és funkcióinak bõvítése céljából.
Nem gondoljuk helytelennek, ha egy ilyen létesítményt a fõ-
város nem a romák által legsûrûbben lakott kerületi város-
részben kíván elhelyezni, hanem olyan helyen, ahol nagyobb
eséllyel látogatják nem romák is. Nem tartjuk célszerûnek vi-
szont 900 millió Ft ráköltését egy ilyen intézményre, ebbõl az
összegbõl további funkciókat is létre lehet hozni, pl. a Tavasz-
mezõ utcában.”

Hárs Gábor (MSZDP) „õszinte meg-
döbbenésének” adott hangot a döntés-
sel kapcsolatban. A képviselõ elmond-
ta, hogy a problémára felhívta az illeté-
kes tárca nélküli miniszter figyelmét,
aki egyetértett azzal, hogy a döntésnél
figyelembe kell venni a kerület vélemé-
nyét. „Nem tudom, hogy ez miért nem
történt meg. Kormánypárti képviselõ-
ként nem minõsíthetem az eljárást” –
hangsúlyozta csalódottságát a képviselõ, aki javasolta a testü-
letnek, hogy határozatban kérjen lehetõséget a kerület a döntés
felülvizsgálatára. Javaslatát a képviselõk elfogadták.

K. M. 
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Egyetlen háztartás sem úsz-
sza meg az újabb, kormány
által generált drágulást: júli-
us elsejétõl 5 százalékkal nõ
az általános forgalmi adó,
vagyis az áfa. A mostani
20%-os forgalmi adó helyett
25 %-ot fizetünk majd.

Akormány az áfaemelést a
gazdságélénkítõ válságke-

zelés részeként harangozta be,
aligha van azonban olyan em-
ber a kormány tagjain kívül,
aki úgy gondolja, hogy egy
újabb adóemeléstõl élénkül
majd a gazdaság. Az emberek-
nek ezzel a lépéssel egyre keve-
sebb pénze marad. Az élet min-
den területén érezhetjük majd
a drágulást, a tejtermékek és a
pékáruk kivételével gyakorlati-
lag mindent érint az áfa-eme-
lés. Íme néhány, sokakat érintõ
példa:  

� emelkedik az élelmiszerek
ára (kivétel tej és pékáru) 

� emelkedik a gáz ára
� emelkedik a BKV jegy és bér-

letek ára
� emelkedik a benzin ára, a

parkolás
� emelkedik az új lakások ára
� emelkednek a közmûdíjak.

MMMMeeeennnnnnnnyyyyiiii tttt    kkkkééééppppeeeessss    ffffééééllllrrrreeeetttteeeennnnnnnniiii????

Fehér Viktor
zenész 

Aszerencse fia vagyok, mert válság
ide, válság oda, éppen ebben a hó-

napban sikerült valamit félre tennem.
Szerencse az is, hogy befutottak a kintlé-
võségek, olyan pénzek, amikre már nem
is számítottam. Persze, szó nincs arról,
hogy most törném a fejem, hogy mibe
fektessek be, inkább félreteszem, tartalé-
kolok, mert tuti, hogy a következõ hónap már „kopp” lesz. Egy
dobos megélhetése amúgy is a beesõ zenélési alkalmaktól függ. 

Virág Nikoletta 
egyetemi hallgató

Én tanuló vagyok, nincsen kerese-
tem, nincs is mibõl félretennem.

Félárvaként árvaellátást kapok. Negy-
venezerbõl élek havonta, s ha hatvan-
ból lehetne, az már egy kategóriával
magasabb színvonalat jelentene. A
média reggeltõl estig a befektetõkrõl
beszél, a kockázatokról, a kamatokról.

Ezek nem az én gondjaim. Nem is álmodom arról, hogy a hó vé-
gére tartalékpénzem marad. Az az érzésem, hogy Józsefváros
nem az a hely, ahol a megtakarításokról lehetne érdeklõdni.

Barna Anikó 
fõiskolás

Meg kell mosolyogjam a kérdését.
Havi húszat kapok ösztöndíj-

ként, mivel vidéki vagyok, kapok szo-
ciális támogatást, az tizenötezer ha-
vonta. Felvettem diákhitelt, annak a
havi részlete huszonötezer, az máris
lejön. Úgy havonta ötvenezerrel kelle-
ne több, akkor lehetne könyvekrõl,
színházról, önmûvelésrõl beszélni. A kérdés szerintem idõszerût-
len, és szinte cinikus. 

D. A.
gyermekvédelmi szociális munkás

Teljesen ki vagyok centizve. A bér-
bõl és fizetésbõl élõk szerintem ér-

tetlenül hallgatják a kérdést, mert az
elkölthetõ pénz mindig kevesebb,
mint amennyi a minimális megélhe-
téshez szükséges. Én egyedül élõ va-
gyok, családra gondolni se merek.
Szociális munkásként nem kell bemu-

tatni a józsefvárosi tömegek életét, itt, ha valaki kifizet minden
számlát, nem marad pénze a megélhetésre. Az a baj, hogy ebben
a helyzetben mindenki elvállal mindent, s a szegénység a korrup-
ciónak, a feketemunkának is kedvez. 

Hegyi-Nyári

Júliustól a BKV-bérletekért és jegyekért is többet kell fizetni

MMMMeeeennnnkkkkóóóó    LLLLáááásssszzzz llll óóóó    rrrraaaa jjjj zzzzaaaa
Válságkezelés helyett válságkeltés

Júliustól áfát 
emel a kormány

Az önkormányzati bérleményekre is júliustól 20
helyett 25% áfával kell számolni. 2009. július 1-
tõl a ténylegesen fizetendõ lakbér alapját képezõ –
növelõ és csökkentõ tényezõkkel nem rendelkezõ

lakások - lakbérének komfortfokozat szerinti mér-
téke a 2009. június 30-ig érvényes bruttó bérleti
díj adóalapja, és azt növelve a mindenkori általá-
nos forgalmi adó mértékével:

A lakbérre is hat az áfa-emelés

szociális lakbér költségelvû lakbér piaci lakbér 

a) nem távfûtéses összkomfortos  lakás esetén: 290,00 Ft/m2/hó+ÁFA 319,17 Ft/m2/hó+ÁFA 574,17 Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos és távfûtéses összkomf. lakás esetén: 271,67 Ft/ m2/hó+ÁFA 299,17 Ft/m2/hó+ÁFA 538,33 Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén: 176,67 Ft/ m2/hó+ÁFA 194,17 Ft/m2/hó+ÁFA 350,00 Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfortnélküli lakás esetén: 135,83 Ft/ m2/hó+ÁFA 150,00 Ft/m2/hó+ÁFA 269,17 Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén: 109,17 Ft/ m2/hó+ÁFA 120,00 Ft/m2/hó+ÁFA 215,00 Ft/m2/hó+ÁFA
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Ajózsefvárosiak közel fele
(49,48%) a Fidesz-KDNP-
nek adta bizalmát, 9790 jó-

zsefvárosi támogató szavazata van
jelenleg a párt mögött. Józsefváros
mind a 75 szavazókörében a Fidesz
gyõzött. A jobboldalt erõsíti a Job-
bikra leadott 2563 (13%) szavazat is.
A jobboldal együttesen tehát 62%-os
támogatottságot tudhat magáénak. 

Az MSZP-re a választók egyötö-
de, 20%-uk szavazott, ami azt jelen-
ti, hogy párt támogatottsága a kerü-
letben a felére zsugorodott, a szoci-
alisták több mint 4000 szavazójukat
veszítették el. Kerületi támogatott-
ságuk a fõvárosi átlagot sem éri el.  

Az SZDSZ vérvesztesége is igen
súlyos, a korábbi években a VIII.

kerületben 14-16%-ot (!) is elérõ li-
berálisok most az 5%-os küszöböt
sem érték el. Az SZDSZ-re leadott
szavazatok száma mára már az ez-
ret sem éri el, ami 3000-rel keve-
sebb, mint például a 2006-os ön-
kormányzati választáson volt.
Megverte a pártot nemcsak a Job-
bik, de még a teljes ismeretlenség-
bõl induló LMP (Lehet Más a Poli-
tika) is, amely 5,7 %-át szerezte
meg a szavazatoknak. Az MDF
nagyjából szinten tartja eddigi
ezer fõhöz közelítõ szavazóbázi-
sát, 5,7% szavazott rájuk. A Mun-
káspártba 231 józsefvárosi (1,17%)
vetette bizalmát, az MCF-Roma
Összefogásba mindössze 62-en
(0,31%). M. M.

A választás 
eredményérõl

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje
A józsefvárosiak ilyen
nagyarányú támogatása
egyrészt erõt ad nekünk a
további munkához, más-
részt egyértelmûvé tette,
hogy az emberek feléb-
redtek, és nem hajlandó-
ak eltûrni tovább ezt a
kormányzást, amely az
országot tönkretette, és
az életüket ellehetetlení-
tette. Ezúton is köszönöm
minden támogatónknak
a bizalmat, minden kerü-
leti segítõnek a lelkiisme-
retes munkát!

Révész Márta frakcióvezetõ, MSZP
Köszönjük az MSZP-re
szavazók támogatását. A
választókörzeti eredmé-
nyeket látva érzékeljük,
hogy sok baloldali ember,
aki máskor az MSZP-re
szavazott, nem ment el
szavazni. A figyelmezte-
tést megszívleljük, igye-
kezni fogunk visszasze-
rezni a bizalmukat.

Számunkra a Jobbik
meglepõ 13%-a azt jelzi,
hogy kerületünkben is je-
lentõs támogatottsága van
a szélsõséges nézeteknek,
ennek okát a kerületi pár-
toknak együtt kell megfejtenie, együtt kell megtalálni a fe-
szültségoldás lehetõségét.

Õszintén örülök az LMP-Humanista párt magas kerü-
leti támogatottságának.

Megfordult a tendencia

NNNNeeeemmmm    kkkköööözzzzöööömmmmbbbböööösssseeeebbbbbbbbeeeekkkk    
aaaa    jjjjóóóózzzzsssseeeeffffvvvváááárrrroooossssiiiiaaaakkkk

Az elmúlt választásokhoz képest kifejezetten jó
eredmények számít a VIII. kerület 36%-os – az or-

szágossal egyezõ - részvételi aránya.  A legutóbbi há-
rom választáson (tavalyi népszavazás, 2006-os önkor-
mányzati, illetve országgyûlési választás) ugyanis
rendre az országos átlag alatti mértékben mentek el vá-
lasztani a józsefvárosiak, most úgy tûnik, a kerületi em-
bereket sem érdekelte kevésbé az EP-választás, mint az
ország többi részét. 

Június 9-én a választásra jogosult 55 ezer kerületi la-
kosból 20 ezren mentek el szavazni. 

EP-választás – Kerületi eredmények 

Minden második józsefvárosi
a Fideszre szavazott

Míg a Fidesz-KDNP a gyõztes, a 2006-os önkormányzati vá-
lasztáson elért kerületi eredményeit is túlszárnyalta a június 
9-i EP-választáson, addig a kormánypártoknak 7000 kerületi
szavazójuk fordított hátat: az MSZP-nek felére, az SZDSZ-nek
ötödére zsugorodott a szavazóbázisa.
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INTERJÚ

– Ritka, hogy politikai témájú könyv, ráadásul
elemzõ és tudományos írásokat tartalmazó kötet
ilyen érdeklõdést váltson ki. Mi történt?Az em-
bereket újra érdekeli közelmúltjuk történelme?

– A rossz általános politikai helyzet min-
dig fokozza az érdeklõdést a politikai ese-
mények iránt, az emberek keresik a válaszo-
kat az ok-okozati kérdésekre. A kötet kifeje-
zetten ezekre az összefüggésekre, miértekre
ad választ. A könyvben tudományos mun-
kák, a politika mediatizáltságát tükrözõ
elemzések és publicisztikák világítják meg
az elmúlt húsz év eseményeit.

– Beszédes a kötet címe, „Csapdába került
demokrácia”. Hogyan jutottunk ide, hol ron-
tottuk el?

– Történeti távlatból megítélve sokkal töb-
bet tudunk a rendszerváltozásról és a követ-
kezményekrõl. Látjuk, hol vannak az ele-
mentáris tévedések. Már az alapoknál hi-
báztunk, 1989-ben a kerekasztal-tárgyalá-
soknál a rendszerváltók nem voltak megfe-
lelõ információ és tudás birtokában. Rossz
alkut kötöttek a pártállam képviselõivel, po-
litikai hullákkal egyeztek meg. Ezt, persze,
nem lehet számon kérni rajtuk, de húsz év
távlatából látszik, hogy a kiindulóponttól
kezdve tele volt tévedéssel a rendszerválto-
zás. Rossz úton indult el az ország, jogfoly-

tonosság alakult ki a szocialista rendszerrel,
alkotmányos berendezkedésünk pedig szá-
mos csapdahelyzetet rejt magában. Az ak-
kori rendszerváltó ellenzék tévesen értel-
mezte a hatalmat, csak a politikai hatalomra
gondoltak, míg az állampárt képviselõi a
kultúra, média, jog alrendszereiben tovább
szervezték erõiket. Ennek eredménye, hogy

a rendszerváltozás a volt állampárti érdeke-
ket szolgálta. Az elmúlt években számos po-
litikai elemzésemben hívtam fel a figyelmet
a csapdahelyzetekre, amelyekbe a politikai
elit rendre bele is gyalogolt. Szakmailag akár
büszke is lehetnék arra, hogy bejöttek az elõ-
rejelzéseim, de mint magyar ember nem
örülök az igazamnak.

– Miben látja a megújulás lehetõségét?
– Az elõzõ rendszer klientúrájából mára

olyan oligarchikus kaszt jött létre, amely
megfosztotta a demokráciát morális kódjai-
tól, és csak jogtechnikai szempontból nézi a
demokratikus intézményeket. Pedig a politi-
ka a köz szolgálatát jelenti, és a mindenkori
ellenzéknek kötelessége visszaállítani ezt a
helyzetet. A társadalom részérõl jogos elvá-
rásként jelenik meg, hogy morális keretek kö-
zött mûködjön a demokrácia. A megújulás-
hoz azonban szükség lenne egy olyan nem-
zeti kormányra, amelyik fel tudja mondani a
rosszul megkötött alkukat. Nyerges Zoltán

Józsefvárosi szerzõ sikere

Csapdahelyzet

Igazgatási szünet
Budapest VIII. kerület József-
városi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete a 11/2009(II.27.)
sz. rendeletében a Józsefváro-
si Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatalában 
2009. augusztus 10-19. között
igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt a Hi-
vatal zárva tart.
Az elõre nem látható, halaszt-
hatatlan ügyek bejelentésének
fogadását a Hivatal ügyeleti
mobiltelefonon keresztül bizto-
sítja, amit csak ezen idõszak
alatt lehet használni.

Dr. Xantus Judit
jegyzõ

TTáájjéékkoozzttaattóó
aa  ffooggaaddóóóórráákkrróóll

Csécsei Béla polgármester következõ fo-
gadóórája július 6-án (hétfõn) 14.00 órától lesz. A
fogadóórára elõzetes bejelentkezés szükséges a
4592-563-as telefonszámon, vagy személyesen,
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal I.
em. 108-as szobájában. Távolléte esetén Takács
Gábor alpolgármester helyettesíti.

Dr. Kocsis Máté alpolgármester, frak-
cióvezetõ fogadóórája július 6-án, hétfõn 14-17
óra között, a Polgármesteri Hivatal I/101-es szo-
bájában lesz. Bejelentkezés a 459-2208-as tele-
fonszámon.

Dr. Gotthard Gábor alpolgármester
legközelebbi fogadóórája július 21-én, kedden
15-16 óra között, a Polgármesteri Hivatal I/114-

es szobájában lesz. Bejelentkezés a 459-2512-es
telefonszámon.

Dr. Dénes Margit alpolgármester kö-
vetkezõ fogadóórája július 6-án, hétfõn 15-17 óra
között a Polgármesteri Hivatal I/103-as szobájá-
ban lesz. Bejelentkezni a 459-2206-os telefonszá-
mon szükséges.

Takács Gábor alpolgármester következõ
fogadóóráját július 6-án, hétfõn 16.00 órától tart-
ja. A fogadóórára elõzetes bejelentkezés szüksé-
ges a 459-2563 telefonszámon vagy személye-
sen, ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hiva-
tal I. em. 108. szobájában.

Hárs Gábor országgyûlési képviselõ fogadó-
órája a nyári hónapokra tekintettel szeptemberig szü-
netel. Sürgõs esetekben keddi és csütörtöki napokon
10-12 óra közötti idõpontban Mészáros Gyulánét  a
459-2504-es telefonszámon lehet keresni.

Az idei könyvhét egyik kiemelt politikai témájú kötetét, a fiatal politológus
nemzedék egyik ismert alakja Zárug Péter Farkas jegyzi. A „Csapdába került
demokrácia” címû könyvében a szerzõ a rendszerváltozás és az elmúlt húsz
év politikai folyamatait elemzi, és mond ítéletet. A József utcában élõ Zárug
Péter Farkas a könyvhét elõtt a Fehérlófia könyvesboltban mutatta be kötetét.
Ebbõl az alkalomból beszélgettünk a szerzõvel.

Zárug Péter Farkas könyve bemutatóján a Fehérlófia könyvesboltban
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Sikertörténetnek 
indult
A Hauer cukrászda Józsefvá-
ros egyik nevezetessége volt.
A hírnév megszületik, virul,
berobban a köztudatba, majd
egyszer csak eltûnik. Így volt,
így van ez a Rákóczi úton
született, virágzott és elhalt
Hauerrel is. Amíg létezett,
büszkesége volt a fõváros-
nak, majd lehanyatlott. Rom-
jaiból Fehér Miklós építtette
újjá. Hivatalosságok avatták,
majd hivatalosságok döntöt-
tek a bezárásáról is. A kerüle-
tiek értetlenül szemlélik az
értékpusztulást. Lapunk
megpróbált utána járni a ten-
geri kígyóvá növekedett
Hauer-sztorinak.

– A Hauer cukrászda újrain-
dulásának regénye az illetékes
kerületi önkormányzati osztá-
lyokon jogerõs és végleges
használatba vételi engedély ki-
adásával zárult. A Hauer cuk-
rászda minden ehhez szüksé-

ges elõzetes engedéllyel ren-
delkezett, így természetes volt,
hogy mûködési engedélyt is
kapott. A kerületi engedélyezé-
si hatóságok és a döntéshozók
nem csak azt látták, hogy egy

nemes hagyományú, hírneves
kerületi intézmény születik új-
já, de rendben találták az ösz-
szes illetékes hatóság hozzájá-
rulását, illetve engedélyét. Így
amikor a mûködési engedélyt
kipostázták, úgy gondolták,
hogy a cukrászda felvirágzása
ezután már csak az építtetõ,
üzemeltetõ rátermettségén, el-
szántságán múlik, de nem így
történt. Egy korábbi jogorvos-
lati eljárás következtében, 2009
elején új  hatósági eljárás indult
a Hauer cukrászda üzemelésé-
nek ügyében.

– A bírósági ítélet hatályon
kívül helyezte mind a jogerõs
és végrehajtható használatba-
vételi engedélyt, mind pedig az
annak alapjául szolgáló építési
engedélyt. Ez teljességgel szo-
katlan eljárás – magyarázza
Wolford Ágnes, az építési iro-
da vezetõje.

– Józsefváros lakossága minder-
rõl csak annyit tud, amennyit lát: a
lehúzott rolót. Lapunk krónikása
volt a Hauer újjászületésének, be-
számolt az építési, helyreállításai

folyamatról. Még olyan
apróságokról is írtunk,
mint az egykori kávéska-
nalak, csészék utángyár-
tása – a hajdani cukrász-
da-vendégektõl beszerzett
minták alapján. Széleskö-
rû múltkutatás és hagyo-
mányõrzés kísérte az épí-
tést. Mivel magyarázható
a bírósági döntés?

– Õszintén sajnálom a
Hauert, s azt is, hogy hatósági
eszközökkel most, beavatkozni
nem tudunk. Alapvetõen nem
mûszaki kifogások állnak a
háttérben. Nem a hatóság zá-

ratta be ezt a cukrászdát! Az
ügyféli jogállással rendelkezõk
jogorvoslati keresettel éltek, s
egy évekkel ezelõtti bírósági
kereset vezetett az érvényes
engedélyek felfüggesztéséhez,
s kötelez bennünket a teljes el-
járás újrakezdésére.

– Volt már példa ilyenre?
– Nem tudok róla. Most meg-

vizsgáljuk, hogy a jogerõs en-
gedélyek alapján elkészült épít-
mények jogerõsen épültek-e.

– Ide vezet, ha a lakók valame-
lyikének nem felel meg a többségi
beleegyezés…

– Ráadásul nem is az illetõ
bérház, hanem a szomszédos
fogalmazott meg kifogást egy
hátsó szellõzõ-kürtõ létesítése
miatt, ami nem is volt akkor
engedélyköteles. Az érvényes,
végleges engedélyeket ki sem
adhattuk volna az érintett két
ház, a Rákóczi út 47. és 49 sz.
házak egyetértése, engedélye
nélkül. Tehát akik késõbb kifo-
gást emeltek, korábban teljes
mértékben egyetértettek a
Hauer újjáépítési terveivel. Az
ügyrend szerint ráadásul a
szomszédos ház véleményét fi-
gyelembe se kellett vennie az
akkori eljárás során.

– Mi a véleménye, mikor fagy-
laltozhat a józsefvárosi közönség
ismét a Hauerban?

– Építész vagyok, nem jós. A
kerületi hatóságokon eddig se
múlt, ezután se múlik, hogy a
nagymúltú cukrászda újra Jó-
zsefváros büszkesége lehessen.
Hogy az ügyek újra elindulja-
nak, ahhoz valamiféle kérelem-
nek kellene befutnia hozzánk.
Eddig ez se történt meg.

Epilógus
Nem vagyunk jogászok, sem
szakértõk, építési, engedélye-
zési ügyekben.

Azt viszont látjuk, hogy
„valami nem gömbölyû” a
Hauer-sztoriban. A Hauer
cukrászda történetének újabb
kanyarjairól továbbra is tudó-
sítunk. Tudjuk, hogy Fehér
Miklós, a cukrászda újjá építõ-
je kötelezettséget vállalt arra,
hogy minden olyan jogi sze-
mélynek, akinek a helyreállí-
tás során kárt okozott, kártérí-
tést fizet. Jogi szakértõk sze-
rint ennek nincs szerepe az en-
gedélyezési eljárás megismét-
lésében.

Akkor minek van ?
Hegyi

BBBBeeeesssszzzzééééddddeeeessss    aaaaddddaaaattttooookkkk
A pályázatot az önkormányzat 1999-2000-ben írta ki.
A Friss Kft. az építést 2001-ben kezdte el.
Bekerülési költség:420 millió forint, ebbõl a Széchenyi terv adott
60 milliót.
A Hauert 2002 októberében nyitották meg.
Az elsõ osztályú cukrászda képzõmûvészeti kiállító teremmel, iro-
dalmi szalonnal, kamara-színházzal bõvült, helyszíne volt a Min-
dentudás Egyetem kávéházi sorozatának, és itt mûködött az Idegen
nyelvû Szalon is.
A Hauer cukrászdát 2008. január hetedikén zárták be.

A Hauer-sztori
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KKKKrrrróóóónnnniiiikkkkaaaa
A Hauer dinasztia alapítója,
Hauer Rezsõ 1865-ben szüle-
tett Esztergomban. Édesapja a
hercegprímási konyha fõsza-
kácsa volt. Hauer Rezsõ har-
mincegy éves korában vásárol-
ta meg a Rákóczi-úti cukrász-
dát, majd feleségül vette
Kazilek Nándor özvegyét, s
ketten, különös tehetséggel vi-
rágoztatták fel a cukrászdát.
Hauer Rezsõ „jó helyen”, a
Gerbeaud-nál tanulta ki a cuk-

rászmesterséget, a szakma for-
télyait. A pesti polgárság köré-
ben csakhamar eseményszám-
ba ment beülni a Hauerba egy
krémesre, fagylaltra.

Hauer, az újító
Már mûködése elején vagyo-
nokat költött új gépekre, be-
rendezésekre. Nála állt mun-
kába az elsõ gõzkemence, hû-
tõkocsijait Budapest-szerte is-
merték. A hazai bon-bon, cso-
koládé, parfé és szaloncukor
bõvítette a kínálatot. A cuk-
rászda csakhamar szépséges
belsõ terérõl, szeparéiról, por-
táljáról, alkalmazottainak
egyenruhájáról, s a felszolgá-
lás színvonaláról is híres lett. 

A II.
Világháború után
A Hauer szárnyalásának a há-
ború, majd az államosítás ve-
tett véget. Józsefváros idõsebb
nemzedéke Erkel cukrászda-
ként ismerte meg. A privatizá-
ció idején Orient Vendéglátó
Rt. néven szervezõdött újjá,
berendezését széthordták,

majd már a Hemingway Hol-
ding Rt. bezáratta a teljesen
„lelakott”, szétpusztult, szét-
vert cukrászdát.

Legújabbkori
történet
Az ingatlan gazdája Józsefvá-
ros lett, s a kerület vezetése pá-
lyázat útján keresett új tulajdo-
nost. A pályázat nyerte-
se a Fehér Miklós tulaj-
donában lévõ Friss Kft
lett. A nyertes teljes
energiáját, családi érté-
keit állította a felújítás
szolgálatába. Teherau-
tók tucatjai szállították el a pin-
cébõl az irdatlan mennyiségû
tömedékét, amibõl még hábo-
rús csontvázak is elõkerültek. A
cukrászdát a teljes belsõ udvar
lefedésével bõvítette. Emiatt
kártalanította a bérház körfo-
lyosós lakásainak tulajdonosait,

sõt az egész ház belsõ oldalát
tataroztatta. 2002 októberében,
majd félmilliárdos befektetés
árán, régi fényében pompázott
a Hauer. Fehér Miklós irodal-
mi, mûvészeti szalont és kiállító
termet is létesített, ez volt az Új
Nemzeti Szalon. Józsefváros
nem ok nélkül dicsekedett a ke-
rületi Hauerrel.

Napjainkban
A Hauer ajtaja zárva. A felirat
szerint technikai okok miatt. A
valódi ok kettõs. Visszavonták
a mûködési engedélyét, ezzel
együtt a felújítás teljes építésze-

ti dokumentációjának
összes - évekkel ez-
elõtt kiadott - végleges
engedélyét, és felszá-
molási eljárás zajlik az
üzemeltetõ Friss Kft.
ellen. Fehér Miklós a

felszámolási eljárás megszün-
tetése érdekében letétbe he-
lyezte a törvény által elõírtak
szerint, a követelések kielégíté-
séhez szükséges összeget. A
Hauer ajtaján a „Zárva”-táblát
pedig egyre csak lepi a józsef-
városi por. (Forrás: internet)

Fehér Miklós: Az én Hauer-sztorim

Régóta bántott a lepusztult Hauer látványa, a kosz, a mocsok. A Rákóczi
út szégyeneként tartották számon, éveken át bezárva, összeragasztott,

falfirkás portáljával rontotta a kerület képét. Ebben az idõben ismerkedtem
meg a Hauer-unokával, Hámori Rudival, aki a kor szellemét megérezve,
visszavette a családi nevet, és Hauer Rezsõként keveredett barátságba velem.
Sok-sok vita, egyeztetés után, elhatároztuk, hogy belevágunk a lehetetlennek
tûnõbe: feltámasztjuk a Hauert. Elõször vele indultam csatába, de menet
közben más pénzestársat keresett, én meg a harmadik szívinfarktussal a kór-
házból szemléltem, hogy ellen-ajánlatot nyújtott be az önkormányzathoz.
Ekkor már Zwack Péterrel indult, de õ - megismerve a történetet - visszalé-
pett. Egyedül robogtam tovább a Hauer feltámasztásának útján. Az ered-
ményt egész Józsefváros látta: megújult, kibõvült, és korszerû franchise-
rendszerrel mûködött. Irodalmi szalonja is híres lett. Ráment a család teljes
vagyona, s a jelek szerint az egészségem is, mégis azt mondom: megérte. 

Valami maradandót tettem le Józsefváros asztalára. Azt, hogy ötödik
éve milyen rendeletekre hivatkozva és miért gördítenek mindenféle aka-
dályt a Hauer útjába, felfogni nem tudom. Hatalmas pénzeket fizettem ki
jogi ügyletekért, szakértõknek, akik szerint mindent törvényes úton, az
elõírásoknak megfelelõen intéztem, létesítettem, mûködtettem. Hatóság
és bíróság csatázik a Hauer-aktákkal, s nyomozó hivatal nyomoz. Ez csak
arra jó, hogy a nyomozás lezárásáig ne történjék semmi, még nyilatkozat
se hangozzék el, hogy mi folyik és miért.

Ha mezsgye nyílik a törvények útvesztõjében, s újra kaput nyit a Hauer,
annak Józsefváros lesz a nyertese, s talán én is, aki maradék életemet tet-
tem rá, hogy életmûvemet ne vigye el az irigység, a rosszindulat, a bürok-
rácia, és újra rangos program legyen egy fagylalt, egy Dobostorta egy
gesztenyeszuflé elfogyasztása a sok vihart megélt Hauerben.

Grabowsky 
a Köztársaság téren

Aképen látható „macskafogós” alkotás nyerte
meg a Write4Gold Nemzetközi Graffiti Ver-

seny Kelet-európai döntõjét, melyet június 6-án
tartottak a 4-es metró Köztársaság téri építési te-
rületén. A jó hangulatú megmérettetésen 10 csa-
pat, köztük három magyar, indult, s az elsõ két
helyet is a hazaiak szerezték meg. A harmadikok
a szlovákok lettek. 

A Write4Gold német civilszervezet, hat éve in-
dította útnak a világ legjelentõsebb graffiti-
versenyét. A gyõztes csapat részt vehet majd a
németországi Európa-döntõn.
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Adíjátadáson dr. Kocsis
Máté alpolgármester ün-
nepi beszédében kiemel-

te, hogy a kemény viharok elle-
nére Józsefváros „oktatási hajója”
egyben van, és ez a kerületi peda-
gógusok odaadó munkájának
köszönhetõ. Emlékeztetett arra,
hogy minden diák jó szereplése
mögött egy-egy pedagógus kö-
vetkezetes munkája áll. Kívánja,
hogy a sok erõfeszítésnek minél
több látható eredménye legyen.

Józsefvárosi Gyermekekért
kitüntetésben részesült: Her-
czeg Magdolna gyógypedagógi-
ai tanár, Miklós Attiláné óvoda-
vezetõ, Pappné Dür Andrea lo-
gopédus, dr. Sillerné Kókay Ilo-
na magyar-történelem szakos
tanár, és Székely Zoltánné mate-
matika-fizika szakos tanár. 

Pedagógus Szolgálati emlék-
érmet vehetett át: Keszthelyi Il-

dikó, Gortva Imréné, Juhász
Józsefné és Rózsa Mihályné, a
Deák Diák Általános Iskola ta-
nárai.

Jubileumi Diplomák kitünte-
tettjei:

Arany Diplomát kapott dr.
Dulovics Ernõné, aki 1953-ban
vehette át második diplomáját
az Apáczai Csere János Pedagó-
giai Fõiskolán, magyar-történe-
lem szakon. Harminc évig taní-
totta szaktárgyait a Jázmin utcai
Általános Iskolában.

Gyémánt diplomát kapott
Molnár Andrásné, aki 60 évvel
ezelõtt végzett az Állami Népis-
kolai Tanítóképzõ Intézetben, és
negyvennégy évet töltött el a
gyermekek között, aktív mun-
kával.

Vas Diplomát vehettek át:
Szécsi Lászlóné 1944-ben vég-

zett a kalocsai Érseki Római Ka-

tolikus Kisdedóvónõképzõ Inté-
zetben, negyvenegy évet töltött
óvodások között, beosztott és
vezetõ óvónõként.

Papp Barnáné szintén 1944-
ben végzett az Angolkisasz-
szonyok budapesti Királyi
Katolikus Népiskola Tanító-
képzõ Intézetében. A pedagó-
gus családban született tanár-
nõ huszonnyolc évig a Dugo-
nics utcai fiúiskolában, majd
a Práter utcai iskolában taní-
tott.

Rubin Diplomát kapott
Molnár Gfellner Lászlóné, aki
1939-ben végzett az Állami
Népiskolai Tanítóképzõ Inté-
zetben. Közel ötvenéves peda-
gógiai mûködése során, mint
pszichológus és ifjúságvédelmi
felügyelõ végzett fontos mun-
kát a hátrányos helyzetû gyer-
mekek védelmében.

NYZ

Pedagógusnapi kitüntetések

Gfellner Lászlónénak Kocsis Máté alpolgármester adta át a hetven év-
vel ezelõtt szerzett tanítói diplomáért járó jubileumi Rubin Diplomát

Józsefváros képviselõ-testülete, hagyományaihoz híven, a Pedagógusnap alkalmából
kitüntetésben részesítette az oktatás-nevelés területén kiváló munkát végzõ józsefvá-
rosi pedagógusokat. A Józsefvárosi Gyermekekért szakmai kitüntetések, a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmek és a Jubileumi Diplomák átadására június 10-én, a Madách
Színházban került sor. A kitüntetéseket dr. Kocsis Máté alpolgármester, Kerekes Pál,
az Oktatási Bizottság elnöke és Szabóné Fónagy Erzsébet, a Mûvelõdési Osztály ve-
zetõje adta át.

Az ünnepélyes díjátadást követõen a jelenlévõ, több száz pedagógus a Madách Színház
egyik bûnügyi komédiáját tekintette meg, Petrick Barlov: 39 lépcsõ címû darabját, melynek
szünetében pezsgõvel köszöntötték az ünnepelteket.

Nyelvvizsga a Mûszakin
Az Idegennyelvi Vizsgáztatási Központ
2002 óta folytat akkreditált nyelvvizsgáz-
tatást a BMF-en. Sorrendben elõször az
ITK Origó, majd ezt követõen a BME
nyelvvizsgaközpontnak lett akkreditált
vizsgahelye a fõiskola. Ké-
sõbb ez a kínálat két angli-
ai központú, egynyelvû an-
gol vizsgával bõvült.
2003-tól Pitman, 2004 ápri-
lisától pedig LCCI üzleti
nyelvvizsgát tehetnek az ér-
deklõdõk, amely az évek so-
rán egyre népszerûbbé vált. 
A sikeres vizsgázók a magyar mellett nem-
zetközi bizonyítványt is kapnak, amit egy
esetleges külföldi munkavállalásnál vagy
külföldön folytatott tanulmányok esetén is
jól lehet hasznosítani. 
Vizsgázóink a fõiskola hallgatói mellett
más, gazdasági képzést folytató intézmé-

nyek hallgatói közül kerülnek ki. A mi vizs-
gahelyünket választotta többek között ne-
ves sportolónk, Kovács (Kokó) István is.
Az elmúlt két évben vizsgázóink szép sikere-
ket értek el. 2008-ban Holló Péter KGK-s
hallgató részesült nemzetközi arany minõsí-

tésben a vizsgán nyújtott
kimagasló eredményéért.
2009-ben elért teljesítmé-
nye alapján Szabó Ildikó
érdemelt ki nemzetközi
ezüstminõsítést. Mindket-
tõjüket Fehérné Torma
Magdolna tanárnõ készí-
tette fel. 

Az egyéni felkészítés mellett rendszere-
sen szervezünk vizsgafelkészítõ tanfo-
lyamokat is.
A www.ivk.bmf.hu honlapon, a 453-0160
telefonszámon, valamint a nyelvvizs-
ga@rh.bmf.hu e-mailcímre írva kaphatnak
bõvebb felvilágosítást az érdeklõdõk.

PPPPáááállllyyyyáááázzzzaaaatttt iiii     
ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássss    
Budapest Józsefvárosi Ön-
kormányzat és megbízásából
a Rév8 Zrt. civil szervezetek
jelentkezését várja nyári illet-
ve évközi szabadidõs, sport,

közösségépítõ, készségfejlesztõ foglalkozások
lebonyolítására a Budapest józsefvárosi Kesz-
tyûgyár Közösségi Házban a Magdolna Negyed
Program II., integrált szociális városrehabilitá-
ciós kiemelt európai uniós projekt keretében. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. júni-
us 24. 
A pályázati felhívással kapcsolatos dokumentu-
mok átvehetõk a Kesztyûgyárban (Budapest, VIII.
Mátyás tér 15.,), illetve a Józsefvárosi Önkormány-
zat ügyfélszolgálatán (Bp. Baross u. 59.) illetve
elektronikusan letölthetõk a 
http://kesztyugyar.blog.hu/2009/05/27/palyaza-
ti_felhivas_civileknek linkrõl.
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Nagykálnai Tamás
– A korábbi gyakorlat szerint a JESZ-ben elsõsorban nép-

egészségügyi feladatot látott el az onkológia, szûrõvizsgála-
tokat végeztek, citológiai és képalkotói munkát folytattak. A
korszerû onkológiai felfogás a daganatos betegek ellátását
tekinti fõ feladatának. Magyarországon elég rosszak a sta-
tisztikák, a felismert daganatos betegségek esetében magas a

halálozási arány, bár
az utóbbi idõben – a
n é p e g é s z s é g ü g y i
programoknak és a
komoly anyagi ráfor-
dításnak köszönhetõ-
en – érezhetõen ja-
vult a helyzet. 

– Mekkora szerepe
van a daganatos bete-
gek gyógyításában az
anyagiaknak?

– Óriási. Napról
napra jelennek meg a
korszerû, új eszközök,
módszerek, gyógy-
szerek. A korszerû di-
agnosztikai eszközök-
nek döntõ szerepük
van a betegség felfe-
dezésében és a keze-

lésben. Van olyan új készítmény – például a mellrák ellen –,
amelybõl egyetlen ampulla 150.000 forintba kerül. Olyan
nagyságrendû költségekrõl van szó, amelyek eddig a magyar
egészségügyben ismeretlenek voltak, de mindez a halálozási
statisztika néhány százalékos javulását eredményezi. Mára,
annyira specializálódott az onkológia, hogy szinte külön em-
ber kell az új eredmények követéséhez. 

– Helyben mi érzõdik ebbõl?
– Ha a JESZ-ben megjelenik egy beteg, meg tudjuk szer-

vezni európai szintû ellátását.
– Mekkora a várólista?
– Nincs várólista. Egyelõre a korábban elvándorló bete-

gek „visszacsalogatása” a feladat. Itt hamarabb jut például
hasi ultrahanghoz a beteg, mint máshol. A listának külön-
ben az a szerepe, hogy a rendeléseken csak annyi beteg je-
lenjék meg, amennyit el tudnak látni, másrészt pedig, hogy
az intézmény ne lépje túl a társadalombiztosítás által meg-
szabott pénzügyi kereteket. Ma ugyanis, ha „túl sok” bete-
get lát el egy intézmény, akkor – a teljesítmény- és finanszí-
rozási korlát miatt – csõdhelyzetbe kerülhet. Azt szeretném,
ha a mi betegeink az ellátással elégedettek lennének, és
részt vennének a „rettegett betegség” elleni, közös küzde-
lemben. A feltételek adottak, így minden reményünk meg-
van arra, hogy a helyzet javuljon.  

dr. Söjtöry Hajnalka
– Most kezdõdik az allergiás

betegségek fõszezonja, csúcsa: vi-
rágoznak a pázsitfüvek, méteres-
re nõ a parlagfû.  Az allergia év-
rõl évre több embert sújt. Miért
szenvednek ma sokkal többen az
allergiától, mint – mondjuk – egy
évtizeddel ezelõtt?

– Több tényezõ játszik szere-
pet a betegség kialakulásában,
a számok növekedésében. Biz-
tos, hogy szerepe van benne az
– elvileg ártalmatlan – élelmi-
szer-adalékoknak, a genetikai
hajlamnak, a környezeti ártal-
maknak – zaj, por –, de a pszi-
chés tényezõk is számítanak. 

– Mit hoz a jövõ? Nem valószínû, hogy az élelmiszergyártásban lemonda-
nak a mesterséges anyagok használatáról, hiszen tetszetõsebb, tartósabb és
gyakran a természetesnél ízesebb, csábítóbb termékeket lehet elõállítani az ada-
lékok segítségével. Környezetünk állapota sem ad sok okot a derûlátásra…

– Biztos, hogy lesznek a jelenleginél hatásosabb gyógymódok. Az
allergiás betegségek a fertõzõ kórok visszaszorulása után jelentek
meg; civilizációs betegségnek tekinthetõk. 

– Mit tehetünk ellene? Országos kampány folyik a parlagfû kiirtására,
még meg is büntetik azt, aki nem irtja. Allergiát azonban nemcsak a par-
lagfû, hanem a nyárfa, a macskaszõr, a különféle élelmiszerek, a tojás, az
eper, a kutyaszõr is okozhat. Nyilvánvaló, hogy nem lehet megoldás min-
den allergiát kiváltó tényezõ kiiktatása.

– Az allergia egy ártalmatlan anyagra adott, kórosan felfokozott im-
munválasz, vagyis az immunrendszer betegsége. Ezért sokkal na-
gyobb szerepet kell szánni az orvoslásában a felvilágosításnak. El kell
magyarázni a betegnek és a családjának, hogy lehet például por-
mentesíteni a lakást. Nagyon sok elhanyagolt eset érkezik hozzánk, de
az is elõfordul, hogy már gyógyszeres terápia is folyik, de a beteg még
nem volt szakrendelésen, és ezért azt sem tudják, mi váltja ki a tünete-
ket. Az ok felderítése azért fontos, mert a legegyszerûbb védekezés a
kiváltó ok elkerülése. A pszichés egyensúly megfelelõ irányba terelhe-
ti a betegség lefolyását. Ezt bizonyítja, hogy például a megoldatlan
párkapcsolati problémák kiváltó okai lehetnek az allergiának.

– A fõigazgató általános helyetteseként meg kell osztania erejét, idejét a
vezetõi és a szakorvosi feladatok között. Hogyan telik a napja?

– Megoszlik a két munkakör között. A kettõ közül legalább a rende-
lési idõ tervezhetõ; a szakrendelésen egy kiváló asszisztens segíti mun-
kámat. Állandó pörgésben vagyunk. Általános helyettes vagyok, afféle
„mindenes”. Fõ feladatomnak tekintem a betegelégedettség növelését.
Szerintem a mai körülmények között csak az az egészségügyi intéz-
mény maradhat fenn, amelyik szolgáltat, méghozzá többet, jobbat,
mint mások. Sokan azt mondják, idealista vagyok, de szerintem, ha az
ember valamit elhatároz, akkor azt tegye jól, és vigye végig. 

(koncz)

Józsefváros doktorai
Olvasóink már megszokhatták, hogy az utóbbi idõben egyre több szó esik a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
munkájáról. A pangás, a leépülés idõszaka után új szakrendelések, szûrések „lépnek szolgálatba” az Auróra utcá-
ban. A szakrendelõ fõigazgatója, dr. Szentes Tamás az utóbbi idõben több, neves szakorvost is „idecsábított”. Köz-
tük dr. Nagykálnai Tamás fõorvost, a rákbetegségek nagyhírû gyógyítóját, aki csak keddenként délelõtt  rendel az
Aurórában. Az intézmény új fõigazgató-helyettese, dr. Söjtöry Hajnalka csak egy éve került posztjára, de már az új
szellem és a változások egyik motorja. A fõorvos-asszony vezeti az allergológia szakrendelést is. Párhuzamos inter-
júinkban a JESZ két új fõorvosát mutatjuk be. 
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Amunkaügyi Központ, a Jó-
zsefvárosi Önkormányzat
(Családsegítõ, Rév8 Zrt.) kö-

zös állásbörzéje igazán sikeresnek
mondható, amennyiben sikernek le-
het elkönyvelni azt, hogy rengete-
gen jelentek meg a rendezvényen.
Sajnos, ez nem csak a szervezõk
munkájának köszönhetõ, hanem a
gazdasági válság
miatt egyre növek-
võ munkanélküli-
ségnek.

Józsefváros kö-
zel 15 százalékos
munkanélküliség-
gel küzd, és mint
Tóth Krisztián, a
Szociális Bizottság
elnöke (Fidesz) la-
punknak elmond-
ta: a kerületben élõ
munkanélküliek száma egyre nõ,
hetente harminc új munkanélküli je-
lentkezik a Munkaügyi Központ-
ban. Tóth Krisztián szerint az ország
mély gazdasági válságának hatása,
ami egyént és közösségeket egy-
aránt érint, fokozottan jelentkezik

kerületünkben. Soha ennyi munka-
nélküli nem volt Józsefvárosban, pe-
dig még nem vagyunk a válság leg-
mélyebb pontján. Az a vélekedés,
hogy csak az alacsony képzettségûe-
ket érinti a munkanélküliség, látha-
tóan nem igaz. Egyre több a diplo-
más és szakképzett állástalan, és na-
gyon sok köztük a pályakezdõ. 

Kerületünkben az álláskeresõk hu-
szonöt százaléka harminc év alatti –
tudtuk meg a Tóth Krisztiántól. 

Józsefváros lehetõségeihez képest
mindent megtesz azért, hogy segítse
a munkanélkülieket. A rendszer fi-
nanszírozásához szükséges össze-

Tóth Krisztián (Fidesz): „A kerület legnagyobb problémája 
a munkanélküliség. Amiben tudunk, segítünk.”

Állásbörze a Kesztyûgyárban 
Soha nem volt ekkora a munkanélküliség

Ismét állásbörzét rendeztek a Kesztyûgyárban. Június 11-én – az
elõzõ állásbörzéhez képest – sokkal többen voltak, és mint ahogy
az adatok mutatták: nem csak alacsony szakképzettségûek, hanem
diplomás, szakképzett fiatalok, középkorúak és idõsebbek is meg-
jelentek, remélve, hogy a közel ezer álláslehetõség közül találnak
maguknak megfelelõt.

„Pályakezdõ vagyok, a napokban veszem át angolszakos
diplomámat” – meséli egy huszonegy éves álláskeresõ.
„Egy hónapja keresek munkát, de nincs semmilyen lehe-
tõség. Közel ötven helyre elküldtem az önéletrajzomat,
de mindössze egy helyrõl kaptam visszahívást, ott is el-
utasítottak.” 
A tizenkilenc éves Kati már másfél éve keres munkát. Õ
az érettségi után telemarketing képzésen is részt vett, de
sehol nem alkalmazzák. „Sok helyre jelentkeztem már” –
mondja, de „mindenhol csak  elutasítást kaptam, úgy lá-
tom,  pályakezdõkkel nem foglalkoznak.”

get a testület idén megduplázta, és kétszázhetven ál-
láshelyet teremtett a közmunka-programban. A forrá-
saink azonban végesek – tette hozzá a képviselõ, az
álláskeresõk száma pedig egyre nõ, a kormányzat vi-
szont nem ad többlet-támogatást.

NYZ

Magdolna napok
Színes családi programok vártak kicsiket és nagyokat júni-

us 12-13-14-én a Magdolna Napokon. A Mátyás téren fel-
állított színpadon már péntek estétõl koncertek szórakoztat-
ták a nézõket. A szombati gólyalábas zenés nyitóprogramot
követõen a gyerekek különbözõ népi játékokkal ismerkedhet-
tek a Kesztyûgyár udvarán. Bátorságpróbán vehettek részt,
lepényt sütöttek, hordón csúsztak, papírt merítettek és célba

dobtak. A játékok után, pihenésképpen a Magyar Mesezene-
kar koncertjét hallgathatták meg, majd újult erõvel vetették
bele magukat a világ táncainak tanulásába. Szombat este, a
Vodku zenekar koncertjét követõen, utcabál zárta a napot.
Vasárnap a családok, kis csapatok bográcsgulyás-fõzõverse-
nyen mérhették össze fõzõtudományukat, miközben kirako-
dóvásár színesítette a programot. A gyerekeket ezen a napon
is kézmûves foglalkozások, játékok és vetélkedõk várták. 

Nyz
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Akonferencián Alföldy
György, a RÉV 8 Zrt.
vezérigazgatója tartott

szakmai bevezetõt. A józsefvá-
rosi Magdolna-negyed progra-
mot helyettese, Sárkány Csilla
mutatta be. Az ezt követõ elõ-
adások során egy kõbányai,
egy pécsi, egy nyíregyházi és
egy torinói modell eredménye-
irõl és tanulságairól beszéltek
az elõadók. Nyíregyháza alpol-
gármestere, Giba Tamás példá-
ul az egyik hatalmas panel-la-
kótelep, a Jósaváros megújulá-
sáról beszélt, amelyet az elöre-
gedés, az elvándorlás, a mun-
kanélküliség és a házak egyre
romló mûszaki állapota húzott
mindinkább egy lefelé tartó
spirálba. 2003-ban aztán nyer-
tek egy városkutatásra kiírt
nemzetközi pályázaton, ame-
lyen 10 ország több mint 20 la-
kótelepe vett részt. Ezt követte
a rehabilitáció: új építészeti ele-
mek (kiállítótér, óratorony, víz-

játék) jelentek meg a városrész-
ben, megújultak a zöldterüle-
tek, és több mint ötezer lakó-
épület (ezen belül energiataka-
rékossá, szabályozhatóvá vált a
távhõ-ellátás), valamint az út-
hálózat és az útburkolat is. A
helyiek büszkék az elért ered-
ményekre, önként szervezõdve
vigyázzák a területet, csinosít-
ják saját lakásaikat, így az in-
gatlanárak is megemelkedtek a
lakótelepen.

Torino példája talán kicsit Jó-
zsefvároséra hasonlít. Meghatá-
rozó eleme egy hatalmas piac, s
a mindenhonnan érkezõ, betele-
pülõ, sokszor tovább vándorló
emberáradat. Tizenkét százalé-
kos a munkanélküliség, s vi-
szonylag magas az írni-olvasni
nem tudók aránya is – számolt
be Luca Cianfriglia a helyzetrõl.
Szombatonként a piactéren 1000
pultot állítanak fel, s 100 000 vá-
sárló fordul meg Porta Palazzo-
ban, ahol így napi 5000 tonna

szemét keletkezik A rehabilitá-
ciót európai uniós forrásból
kezdték meg évekkel ezelõtt, s
folytatják máig, noha a támoga-
tás rég elfogyott. Szerinte az új
kihívás, a jelen feladata a vá-
ros(rész) számára egyedül vál-
lalhatatlan rehabilitációs költsé-
gek elõteremtése. Ennek fedezé-
sére magántõkét kell bevonni,
Európa-szerte például bankokat
megnyerni a fejlesztéshez. Az
olasz szakember nagyon fontos-
nak tartja a lakosság véleményét
– akárcsak egy lámpaoszlop he-

lyét illetõen – is, még akkor is,
ha ez meghosszabbítja a beruhá-
zás idõtartamát. Porta Palazzo
kulturális fellendítésével kap-
csolatban pedig úgy fogalma-
zott: ha focimeccsre van igény,
akkor hát azt tartanak, de nép-
szerû a piactéren, szünnapokon
tartott nyelvtanítás is, ahol a
szabadban önkéntesek oktatják
az érdeklõdõket.

Az elõadásokat szekcióülé-
sek, majd kérdések és válaszok,
ezt követõen pedig a Magdolna-
napok megnyitója követte. Más-
nap, június 13-án a résztvevõk
tanulmányi sétára mentek a
Magdolna-negyedbe. 

Kovács Orsolya

Nyárköszöntõ a Kálvária téren
Tartalmas, változatos és vidám játékokat kínált a józsefvárosi
gyerekeknek június 13-án a Kálvária téren tartott Nyárköszön-
tõ buli. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék, a helyi Családse-
gítõ és gyermekjóléti szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona
által szervezett rendezvényen sok-sok kerületi lurkó vett részt.
Minden korosztálynak jutott elfoglaltság: az ugrálóvárak, a
mászófal, a rajzolás és egyéb kézügyeskedés, például fûzés,
halászás, célbadobás, csocsózás mellett – rendõrök felügyele-
tével - közlekedéssel kapcsolatos feladatokat lehetett megol-
dani, biciklis ügyességi versenyen bizonyítani. Akinek kedve
támadt, egy rendõrautót is „szóra bírhatott”, azaz szirénázha-
tott. S ha ezt megunta, még mindig átballaghatott a tûzoltójár-
mûhöz… A különbözõ játékok gyõztesei – de sokszor az elég
kitartóak és lelkesek is – jutalmat kaptak, emlékeztetõül e min-
den szempontból felhõtlen napra. (k.o.)

Szakmai program lévén, nem hirdették plakátokon, így az-
tán kevesen tudhattak arról, hogy a Magdolna-napok meg-
nyitójának napján, már reggel nagyszabású konferencia is
kezdõdött a Kesztyûgyárban. A szociális városrehabilitáció
gyakorlati kérdései címmel tartott rendezvényen, június
12-13-án  budapesti, országos és nemzetközi tapasztalatok-
ról is hallhattak a résztvevõk egy-egy kritikus helyzetben
lévõ terület megújításával kapcsolatban.

Városmegújítók a Kesztyûgyárban

KKooccssiiss  MMááttéé  aallppoollggáárrmmeesstteerr a konferencia ebédszü-
netében tartott tájékoztatón azt hangsúlyozta: kiállnak a Mag-
dolna-negyed Program(MNP) mellett, azt következetesen vé-
gigviszik, az idõközben és esetlegesen felmerülõ nehézségek el-
lenére is. Míg a program elsõ részében inkább éreztük a lakók
bizonytalanságát, mostanra megnõtt az itt élõk bizalma, és sok-
kal intenzívebb kapcsolatot tartunk velük – fogalmazott Kocsis
Máté. Az egyik legfontosabb eredménynek a Mátyás tér rende-
zését és a Kesztyûgyár Közösségi Ház megnyitását tartja, aho-
vá sikerült beterelni az eddig a józsefvárosi utcákon csellengõ
gyerekeket. Az alpolgármester szeretné elérni, hogy a fiatalokat
– a helyi iskolákban szakmát adva a kezükbe – a munkába állás
idõszakáig el tudják kísérni. E terv része a Lakatos iskola 63
millió forintból tervezett felújítása is. Alföldi György, a RÉV8
Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy a Kesztyûgyárban szeret-
ne maradni Hofher atya Szeretet Iskolája is. Az MNP II. Prog-
ram keretében, 2009. szeptemberétõl további 16 önkormányza-
ti bérház felújítását kezdik meg európai uniós forrásból. Kocsis
Máté a jövõvel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az önkor-
mányzat 2007-ben döntött a Magdolna-negyedbeli rehabilitáció
záróakkordjának tartott, harmadik MNP-programról. Ebben
szerepel egyebek között a Teleki tér megújítása is, bár reményei
szerint nem kell majd addig várni, hiszen jelenleg is folynak a
tárgyalások a lehetséges befektetõkkel.
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Itthon ugyanakkor ellátási
nehézségek, politikai hibák
– pl. a Himnuszt és a nem-

zeti zászlót is betiltották – tet-
ték a Tanácsköztársaságot egy-
re népszerûtlenebbé. Június 24-
én nemcsak vidéken, hanem a
fõvárosban is ellenforradalmi
megmozdulások kezdõdtek,
amelyek közül a legjelentõsebb
a Ludovika Akadémián zajlott. 

Ezen a napon délután három
órakor az angyalföldi Engels
(késõbbi néven Vilmos) lakta-
nya tüzérei jeladó lövéseket ad-
tak le, és monitorok, lapos hadi-
hajók jöttek fel a Dunán piros-
fehér-zöld lobogó alatt. A Hun-
gária szállót lõtték, ahol a nép-
biztosok voltak elszállásolva.

Bajor Ferenc százados az
ebédlõbe összehívta a Ludo-

vika Akadémia növendékeit, és
a diktatúra megbuktatására
szólította fel a jövõ tisztjeit. El-
kergették az épületben mûkö-
dõ Vörös Parancsnokképzõ ál-
lományát, és délután
négy órakor Grassy
József fõhadnagy 50
fõvel megszállta a kö-
zeli József Telefon-
központot. A telefon-
központot a Vörös
Õrség megkísérelte
visszafoglalni, de po-
litikai megbízottjuk elestével
visszavonultak. 

Néhány óráig úgy tûnt, meg-
dõl a Tanácsköztársaság, de a
mozgósított vörös csapatok fö-
lénybe kerültek. Haubrich Jó-
zsef, a budapesti városparancs-
nok, akiben a felkelõk bíztak,

nem volt elég határozott, a ha-
dihajók eltávoztak, a lakosság
nem csatlakozott. Este fél hat-
tól az Üllõi út és az Orczy út fe-
lõl több század támadta a
Ludovika épületét, amely haj-
nalra megadta magát. A fegy-
vert letevõ akadémistákat a kö-
zeli 32-es (késõbb Kilián) lakta-
nyába kísérték. Jellemzõ, hogy
elterjedt a hír, hogy az elfogot-
takat 26-án délután 5 órakor az
Oktogonon fogják felakasztani.

A kíváncsi pestiek már kora
délután ellepték a környéket.
Hiába várakoztak azonban sö-
tétedésig, a nyilvános kivégzés
elmaradt. Mi volt ennek a hir-
telen nagylelkûségnek az oka,
hiszen ugyanekkor a vidéki pa-
rasztmegmozdulásokat vére-

sen torolták meg? Nem volt
köztudott, de Guido Romanelli
olasz ezredes, aki az antant
misszió tagjaként tartózkodott
Budapesten, erélyesen közbelé-
pett. Lemberkovics századost
még elõbb agyonlõtték, a Lu-
dovika kertjében felakasztottak
egy közkatonát, Erõdi Ödön ta-
nár holttestét az uszoda lefo-
lyójában találták meg, a hadbí-
róság kiosztott a parancsno-
koknak néhány életfogytiglant
és többéves kényszermunkát,
de a növendékeket csupán
marxista oktatásokon való
részvételre kötelezték. 

A két háború között
inkább csak a Ludovi-
kán belül emlékeztek,
1919. június 24-ére, az
országos megemléke-
zések inkább a Hor-
thy Miklóshoz kap-
csolható, szegedi el-
lenforradalomra tet-

ték a hangsúlyt. Viszont az
életmentõ Romanelli emléktáb-
lát kapott, és a közeli Illés utcát
róla nevezték el.

A történészek ma is vitatkoz-
nak ennek a 90 évvel ezelõtti
napnak az eseményeirõl, érté-
kelésérõl. Róbert Péter

1920. június 4-én írták alá Trianonban a
Magyarország feldarabolásáról szóló béke-
diktátumot. Hazánk megcsonkításának
nyolcvannyolcadik évfordulóján a Kodály
Zoltán férfikar adott emlékezetes koncertet
az Ötpacsirta utcai Építész Kamara belsõ
kertjében. A Józsefvárosi Galéria szervezte
hangversenyen Erkel Ferenc, Liszt Ferenc
és Mosonyi Mihály örökbecsû mûveibõl

csendültek fel kórusmûvek, valamint
Kacsóh Pongrác és Huszka Jenõ dalaiból
adott elõ szép válogatást a Pálinkás Péter
karnagy vezette férfikórus. A szûnni nem
akaró tapsot követõen, a különleges han-
gulatú koncert zárásaként, az elõadók és a
hallgatóság együtt énekelte a Szép vagy
gyönyörû vagy, Magyarország címû dalt.
Ezt követõen a kórus tagjai és a közönség át-

vonult a Szabó Ervin térre az Igazság Kútjá-
hoz, ahol rövid ünnepi megemlékezést tar-
tottak, és gyertyát gyújtottak az elcsatolt or-
szágrészekre emlékezve. Gotthard Gábor
alpolgármester ünnepi beszédében feleleve-
nítette a fájó történelmi eseményeket, ki-
emelve azt a hitet, amivel a magyarság a tra-
gédia után lábra tudott állni és újraépítette
az országot. nyz

90 éve… A ludovikás lázadás

Trianonra emlékeztünk

1919 nyarán a proletárdiktatúra súlyos helyzetbe került.
Bár a Felvidéken Stromfeld Aurél vezetésével visszaverték
a cseh csapatokat, sõt elõrenyomultak a magyar vörös had-
sereg csapatai, de az antant kívánságára és az ígért tiszántú-
li román visszavonulás ellenében, a kormány beleegyezett
az elfoglalt területek kiürítésébe.
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Józsefvárosnak e kritikus, nehéz
gazdasági helyzetben van oka di-
csekedni, ugyanis jórészt „állva

maradtak” azok a szervezetek, intéz-
mények, amelyek célja
a gyermekek  jobb ne-
velési körülményeinek
megteremtése. De Jó-
zsefvárosnak van oka
keseregni is, hiszen –
bár rendelet írja elõ –
nem jött létre a gyer-
mekjóléti központ és a
családok átmeneti ott-
hona. A Józsefvárosi
Képviselõ-testület má-
jus 20-i ülésén tárgyal-
ta a jelentést a kerületi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi in-
tézmények elõzõ évi munkájáról. A
lehetséges tennivalókról a téma szak-
értõivel beszélgettünk.

– A kihívások egyre nagyobbak.
Változik a társadalmi-gazdasági kör-
nyezet, növekszik azon családok szá-
ma, amelyek nem képesek alkalmaz-
kodni a rosszabbodó körülmények-
hez. A megélhetési körülmények
romlanak, és növekszik a szenvedély-
betegek száma. Mindezek a gyerekek
társadalmán „csapódnak le” – mond-
ja Takács Gábor alpolgármester, az
átfogó jelentés elõterjesztõje. Takács
Gábor szerint – a negatív hatások el-
lensúlyozására – a gyermekpszichiát-
riai ellátás bõvítésére lenne szükség,
noha ez az ellátás országosan szûkös.
Józsefváros e tekintetben szerencsés,
mert itt dolgozik a Heim Pál Gyer-
mekkórház Mentálhigiénés Szakren-
delése (VIII. Delej utca), a Semmelwe-
is Egyetem I. számú Gyermekkliniká-
ján, a Bókay János utcában a gyer-
mekpszichiátria, sõt az arra rászoruló
gyerekek és szüleik a Pest Megyei
Gyermekpszichiátriai Szakrendelésén
is kérhetnek segítséget, mely a Stáhly
utcában, a Rókus Kórházban találha-
tó. E szakrendelések „tüneti kezelést”
végezhetnek, mert a családokat szét-
robbantó és feldúló megélhetési ne-
hézségek, problémák megoldása túl-
nõ lehetõségeiken. Ha lenne pénz, il-
letve állami támogatás a gyermekjólé-

ti központ és a családok átmeneti ott-
honának kialakítására, több szakem-
ber dolgozhatna itt, s ez javítana a
helyzeten – mondja Takács Gábor. 

Muka László, a
Népjóléti Ügyosztály
Gyermekvédelmi Iro-
dájának vezetõje sze-
rint a bajba jutott gyer-
mekeket lehetõleg a
családjukban kell tar-
tani, és ehhez kell min-
den lehetséges segítsé-
get megadni. Az isko-
lák sok problémát je-
leznek. Szélesíteni kell
az „erõszakmentes is-
kolák” programját.

Ezen a téren a józsefvárosi intézmé-
nyek munkája országos etalon, s ez
nem csak a döntéshozók, hanem az in-
tézményi felelõsök jó munkájának is
köszönhetõ. Miközben a kerület büsz-
ke az eredményekre, van olyan terü-
let, például a gyermekpszichiátriai el-
látás, ami további fejlesztést igényel. 

Mielõbb meg kell építeni a Gyer-
mekjóléti Központot és a Családok
Átmeneti Otthonát, mert ezt nem csak
törvény írja elõ, de a józsefvárosi
helyzet is megköveteli. Persze, elsõ-
sorban a meglevõ intézmények maga-
sabb színvonalú mûködtetésében kell
gondolkoznunk, mert a „takaró vé-
ges” – folytatja Muka László. A gyer-
mekvédelem területén jó munkatársi
kapcsolatok mûködnek a Nap Klub
Alapítvánnyal, a Kapocs Ifjúsági Ön-
segítõ Egyesülettel, a Tiszta Jövõért
Alapítvánnyal és a Drog-prevenciós
Alapítvánnyal. A Gyermekvédelmi
Iroda és a RÉV8 kidolgozott egy isko-
lai programot, amelynek keretében a
civil szervezetek bemutatkoztak az
osztályfõnöki órákon. Ez nem csak a
gyerekek társadalmát, de a pedagó-
gusokat és a szülõket is hathatósan se-
gíti. A gyermekpszichiátria és a gyer-
mekvédelem nehéz és sokoldalú
munka, de olyan tevékenység, me-
lyen mindnyájunk jövõje alapul – fe-
jezte be nyilatkozatát Muka László
irodavezetõ.

H.I.

Családi Egészségnap 
az Orczy-parkban

Június 6-án ismét megrendezték a Családi egész-
ségnapot az Orczy-parkban. A rendezvényt az ese-

mény fõvédnöke dr. Dénes Margit alpolgármester
(Fidesz) nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet az
egészséges életmód fontosságára és a megelõzõ
szemléletmódra. Az orvosokból, mûvészekbõl álló
Kor Kontroll Társaság rendezvényének célja az volt,
hogy segítse a fiatalokat és idõseket abban, hogy le-
számoljanak szenvedélyeikkel, és egészségesebbé te-
gyék életüket. A rendezvény központjában három fõ
szenvedélybetegség: a dohányzás, az alkohol és a já-
tékszenvedély állt. A parkba látogatók a sátrakban és
a színpadon tartott szakmai beszélgetésekbõl tájéko-
zódhattak a szenvedélybetegségek súlyos következ-
ményeirõl. Magyarország az alkoholizmus és a do-
hányzás területén is nagyon rossz mutatókkal ren-
delkezik, európai viszonylatban pedig vezetõ helyen
állunk a szenvedélybetegségek miatti mentális, fizi-
kális betegségekben. A szakemberek a leszokáshoz is
utat mutattak. ny.z.

A gyermekjólét és a gyermek-
védelem Józsefvárosban

Nem akad ember, újságolvasó, aki a témát ne tartaná napjaink egyik
legfontosabb témájának. Akadnak szkeptikusok, akik állítják,hogy
a „gyermekjólét” kifejezés idõszerûtlen, sõt cinikus, amikor a sajtó
naponta ír éhezõ, meleg ételhez sem jutó kicsinyekrõl. 

Kicsik és nagyobbak egyaránt kipróbálhatták erejüket,
ügyességüket a családi egészségnapon

A káros szenvedélyekrõl való leszokást segítõ 
módszereket is bemutatták
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Menjen-e?
Most, a nyár közepén beindult az igazi tá-
bori szezon: interneten, újságokban, szóró-
lapokon kínálnak jobbnál jobban hangzó
programokat. Válogathatunk a napközis,
bentlakásos vagy akár külföldi táborok kö-
zött - a gyermek életkora, a helyszín elérhe-
tõsége és a pénztárcánk szerint. 

Bár a szakcikkek általában szeretik minél
késõbbre tolni az elsõ – fõleg az „ottalvós” –
táborozás idõpontját, legjobban a szülõ isme-
ri gyermekét, õ tudja-érzi leginkább, hogy
mire nevezheti be. Másfelõl, nehezen várható
el, hogy a hosszú nyári szünidõ alatt a csalá-
dok folyamatosan biztosítani tudják a gyer-
mekek felügyeletét. Nagyobb korban pedig
már tényleg feledhetetlen élmény lehet a szü-
lõk nélkül eltöltött nyári kalandtábor. E prog-
ramok lényege mindig a szórakoztatás, így a
szervezõk – nyilvánvalóan – nem elvenni
akarják a fiatalok kedvét a táborozástól.

Kicsi csak kicsit
A kicsik számára a napközis táborok a leg-
megfelelõbbek, ahol reggeltõl délutánig fog-
lalkoznak velük, majd este hazamennek.
Ezek általában az „ovis” menetrendhez iga-
zodnak, lehetõséget biztosítva a délutáni pi-
henésre is. A tematikus programkínálat szé-
les: a javarészt játékkal töltött idõbe beiktat-
hatnak nyelvi foglalkozást, kézmûveskedést,
zenét-táncot, számos sporttevékenységet, ter-
mészetismeretet. El kell viszont döntenünk,
hogy mennyi idõt tudunk szánni a reggeli és
a délutáni utazásra, ugyanis ezt sokszor ne-
künk kell megoldanunk. Néhány helyen a

megadott gyülekezõhelytõl már pedagógus
kíséri vagy busz viszi a gyerekeket például az
uszodáig, vagy a jó levegõjû, tágas, szabadté-
ri helyszínekre. Persze, a napközis táborokba
az idõsebb lurkókat is elvihetjük, köztük so-
kat iskoláskorúaknak szerveznek!

Eddzük a nagyokat!
A vagányabb iskolásokat – esetleg barátaik
szüleivel összefogva – küldhetjük távolabbi
vízpartokra, vagy az ország más szép és
megismerésre méltó természeti tájaira, lo-
vas-, cserkész-, túlélõ- és kalandtáborokba-
sátorozással, éjszakai kincskereséssel. A
nagyvárosi mindennapok mellett a gyere-
keknek érdemes átélniük azt is, milyen a
szabad ég alatt tábort verni, bográcsban fõz-
ni, patakban fürödni, egyszóval nomád kö-
rülmények között boldogulni. Az így szer-
zett tapasztalatokat, remélhetõleg, egész

hátralévõ életükben hasznosítani tudják: ta-
lán kevesebb dolog fog problémát okozni
számukra, s azt is hatékonyabban tudják
megoldani. (A bentlakásos táboroknál azon-
ban több helyütt tapasztaltuk, hogy nincse-
nek egész nyáron folyamatos turnusok, ha-
nem sokszor nekünk kell alkalmazkodnunk
a megadott idõpont(ok)hoz.) (k.o.)

Mikor döbbenten olvassuk a
hírt, hogy szigorítják a GYED és
a GYES adta lehetõséget, mi –
csak egy plébánia a kerület ki-
lenc egyházközsége között – ezt
tesszük a gyerekek, családok
érdekében ezen a nyáron.

Egészen kicsiny gyermekeinket,
a „Báránykákat” s szüleiket au-
gusztus 1. és 16. között kéthetes
nyaralásra gyûjtjük össze Fo-
nyódon. A templomi hittanosok-
nak július 20. és 26. között ter-
vezünk nyaralást az immáron 22

éve használatunkban lévõ
márkói plébánián. Márkó ennyi
idõ alatt több ezer gyereknek
adott tiszta, rendezett nyaralási
lehetõséget. Két nagy közössé-
günk: a Regnum Marianum, a
maga közel 100 tagjával július
14. és augusztus 17. között tá-
boroztat az ország hegyeiben,
völgyeiben, folyóin. A cserké-
szeknek – õk 70-en vannak – két
táboruk lesz: a kiscserkészeknek
augusztus 3. és 7. között Adyli-
geten a Cserkészparkban, a
nagytábort pedig Megyeren tart-

ják tart július 6. és 18. között.
Külön figyelünk roma gyermeke-
inkre, akiknek nyáron az Itíner-
ben (Illés utca 36.) tartunk nap-
közi foglalkozást, de Márkón is
táboroztatjuk õket június 29. és
július 5. között. Ugyancsak ne-
kik, illetve családjaiknak készül a
július 27. és augusztus 2. közöt-
ti tábor. Családjaink egyik kö-
zössége, a KOLPING augusztus
végén, 16. és 23. között nyaral
Márkón.
Szomorú szívvel jelentjük, hogy
mindehhez a józsefvárosi plébá-

nia egyetlen fillér támogatást
nem kapott az Önkormányzattól.
Az Esztergom-Budapesti Érsek-
ség segít egyedül, évente átlag-
ban 100.000 forinttal. A teljes
összeget azok adják, akik itt él-
nek velünk, nagyrészt szegé-
nyek, kisnyugdíjasok, fillérekbõl
élõk, akiknek van szívük alapítvá-
nyaink támogatására, és felelõs-
séget, szeretetet éreznek a jövõ
nemzedéke iránt.

Bajzáth Ferenc 
a Szent József templom 

plébánosa, érseki tanácsos

Tábori körkép
Lapunkban már többször meghirdettük az Orczy-park nyári napközis táborát.
Most úgy gondoltuk, körülnézünk, milyen más izgalmas, netán hasznos nyári
elfoglaltságokat választhatunk még gyermekeink számára arra az idõre, amíg
felügyeletüket nem tudjuk másképpen megoldani.

Egyházi táborok

Rövid ízelítõ az idei nyári táborok kínálatából

Név/Szervezõ Helyszín Korosztály Tábor jellege Ár/gyerek Idõpontok

EuroHungaricum  Csillebérc (Moszkva 5-14 napközis nyelv-, kéz- 20.000 Ft./ folyamatos
Közhasznú térrõl busszal viszik mûves-, mágus él- munkahét (több
Alapítvány a gyerekeket) mény- és játéktábor idõpont már betelt)

FTC Nõi Torna FTC Népligeti 4-10 éves napközis, torna 10.000 Ft./ folyamatos
Szakosztály Sporttelep és lányok alapok oktatása munkahét

Tornacsarnok sok játékkal

Napfény Napfény Tánc- nem jelzik napközis, tánc, illetve 25.000 Ft./ folyamatos
Nyári Tábor stúdió (Üllõi út 82.) tánc és angol munkahét

Lovastábor Kentaur nem jelzik „ottalvós”, lovas- és 32.000 Ft (nettó)/ folyamatos
a Balatonnál Üdülõfalu úszásoktatás, hat éjszaka teljes 

egyéb programok ellátással üdülõhá- 
zakban és sátrakban

„Tüskevár” Nyári környe- Sukoró nem jelzik „ottalvós”, felújított 27.000 Ft. bruttó)/ június 29-július 4., 
zetismereti gyerektábor parasztházban, 5 nap, 5 éjszaka július 6-11., 
a Velenceitó partján saját biciklit kérnek teljes ellátással július 13-18.

Bõvebb kínálat található például a www.taborozas.lap.hu oldalon.

MMMMeeeennnnkkkkóóóó    LLLLáááásssszzzz llll óóóó    rrrraaaa jjjj zzzzaaaa
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A Topogó Klub minden 
táncolni vágyót szeretettel vár az

ORCZY-KERT TÓPARTJÁRA, 

ZENÉS-TÁNCOS 
RENDEZVÉNYÉRE

a nyár folyamán 
minden csütörtökön 
15.00 – 19.00 óráig

Klubvezetõ: 
Veiczi Irma (Cila mama)

Megközelíthetõ a 3-as metró vagy 
a 24-es villamos Nagyvárad téri 

megállójától, bejárat az Orczy út felõl

Belépõdíj: 700 forint

Információ:
413-3550 

(Erzsébetvárosi Közösségi Ház)

Strandolni csábítanak

Ha sikerült mostanra idõzíteni a szülõi szabadságot is, akkor közös családi
programnak ajánljuk a június 27 és július 5. között megrendezésre kerülõ

Magyarországi Strandfesztivált. A Magyar Turizmus Zrt. együttmûködésével tar-
tott eseményen kilenc napon át, országszerte közel száz strandon, aquaparkban,
termál-és gyógyfürdõben lubickolhatunk kedvezõ áron, elõre megváltott jeggyel
(felnõtteknek 1800 Ft./9 nap, gyerekeknek 14 éves korig 1200 Ft./9 nap).

Szerkesztõségünk a lapzárta idején kb. 50 fürdõhelyet talált a csatlakozók listá-
ján, de ezek egyike sem volt budapesti. Igaz, a Magyar Turizmus Zrt. 2009-es
kampányának szlogenje, hogy „Itthon láss csodát”. Így érdekes és takarékos
program lehet egy hátizsákkal felkerekedni, s ellátogatni mondjuk Esztergomba,
ahol a látnivalók megtekintése után az ottani élményfürdõben is „csobbanha-
tunk” egy nagyot a kedvezményes jeggyel. 

A fesztivál keretében egyébként egyes hazai szálláshelyek is engedményt biz-
tosítanak, érdemes ezekrõl is tájékozódni a www.strandramagyar.hu internetes
oldalon. (-cso-) 

Ingyenes gyerekmegõrzés 
a Békatanodában!

Játszóházunkba várjuk az 5-10 éves gyereke-
ket június, július, augusztus minden szom-
batján, de. 9.00-13.00-ig a VIII., Bérkocsis
utca 41-be.
A Békatanoda önkéntesei nevében

Hanti Vilmos

Nagyapáink dalai
Június 13-án szokatlan, múltidézõ musicallel köszöntötte a va-

kációt a Deák-Diák Iskola Deák Színpada. Tanárok, diákok,
szülõk, éppen végzettek és visszajárók fogtak össze a szokatlan
színpadi produkció létrejöttéhez. Már a beharangozó plakát és a
belépõjegyként szolgáló, hajdani trolibuszjegy is mutatta, hogy a
produkció megfogható közelségbe hozza az ötvenes éveket, apá-

ink, nagyapáink Pestjét, a kort jellemzõ kollektív élményeket. A
Rákosi és Sztálin portrék mellett a zene, a keretjáték mind-mind a
kort idézték. Érdekes volt látni, hogy akik átélték ezt a korszakot,
most, nézõként együtt mosolyogtak a maiakkal. A XXI. századba
született iskolások hitetlenkedõ mosollyal kérdezték egymástól:
ez tényleg így, tényleg ilyen volt? A „Troli-trolibusz - az ötvenes
évek dalai” címû produkció megérdemli, hogy ne csak egyetlen-
egyszer, vakációköszöntõként nyújtson ismereteket és szórako-
zást, hanem máskor is idézze fel dallal, tánccal, irodalmi szöve-
gekkel a közelmúlt történelmét. H.I.

MMMMeeeennnnkkkkóóóó    LLLLáááásssszzzz llll óóóó    rrrraaaa jjjj zzzzaaaa
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Sporttanfolyamok
az Orczy-parkban

� Orczy Foci Suli
Várjuk az 1993 és 1997 között született, fut-
ballszeretõ gyerekeket.
Keddenként: 15.30 - 16.30, csütörtökön-
ként: 15.30 - 16.30 és szombatonként: 11 -
13 óra között. Az edzéseket vezeti: Pindák
László
� Orczy-Deák Foci Suli
Várjuk az 1995-ben és 1996-ban született
futballszeretõ gyerekeket. 
Keddenként 16.30 - 17.30, csütörtökönként:
16.30 - 18 és
szombatonként: 9 - 11 között. Az edzéseket
vezeti: Bitó Tibor
� Szabadtéri sportolási lehetõségek
Mindennap 7 - 22-ig
Mûfüves labdarúgó pálya, Labdarúgó nagy-
pálya, Atlétika pálya, Kresz park, Bõvebb in-
formáció: www.felelakozos.hu
Kosárlabda pálya, Erdei futópálya, Tenisz-
pálya
A programokkal, a tanfolyamokkal és pá-
lyabérlésekkel kapcsolatban érdeklõdje-
nek a sportszervezõnél reggel 9 és 16 óra
között, a +36 (1) 333-1303 telefonszá-
mon.
A programokkal kapcsolatban érdeklõdni le-
het a 333-9501-es telefonszámon a mûvelõ-
désszervezõnél.

Tanfolyamok
a Józsefvárosi Galériában
(VIII. József krt. 70., Tel.: 313-9883)

� Június 22- július 10-ig látogatgató Kiss Il-
dikó iparmûvész, rajztanár „GYEREKKORTÓL
MÁIG” címû kiállítása munkanapokon 9 és 18
óra között. 
� Július 2-án 17 órakor nyílik Vályi Csaba
festõmûvész „FA-INTARZIÁK ÉS GRAFIKÁK”
címû kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ július
16-ig munkanapokon 9 és 18 óra között.
� Kéthetente pénteken 17.20 - 21.30-ig
Táncterápia Nagy Márton vezetésével. 
� Szerdánként 16.30 - 17.30-ig és 17.30-tól
18.30-ig Kreatív Mozgás - Zene - Tánc foglal-
kozás a Tánc-Lánc Egyesület szervezésében.
Vezeti: Harsányi Ildikó. Várjuk a 2,5- 8 éves
korú gyerekeket és szüleiket. A korábbi idõ-
pont a kisebbeknek, a késõbbi a nagyobbak-
nak szól.
�Minden kedden és csütörtökön 16 - 18.30-
ig a Faházban a Tudor Alapítvány, Tehetség-
gondozó Tanoda várja a 2,5- 8 éves korú gye-
rekeket, akik kreatívak és képességeiket sze-
retnék fejleszteni. Számítástechnika, angol,
táblajáték-oktatás és kézmûves foglalkozások.
Segítség ez azoknak a szülõknek, akiknek ke-
vés idejük van.
� Minden hétfõn 18.30 - 20.30-ig kezdõ
tánctanfolyam indul Herb János vezetésével.
Érdeklõdni, jelentkezni a 333-9501- es tele-
fonszámon lehet.
� Minden szerdán és pénteken 16 órától a
Faházban énektechnika-tanítás minden mûfaj-
ban (operett, nóta, pop, rock), valamint színé-
szi beszédtechnika felkészítés.
Érdeklõdni lehet a 06-20-348-5809- es vagy a
333-9501- es telefonszámon.

� Hatha Jóga 75% gyakorlat, 25% elmélet
A Hindu csakrarendszer, fiziológiai, pszicholó-
giai, energetikai, tudati összefüggései. Több
évre rendezett, nyomtatott tananyag, CD-k. Az
elsõ alkalom ingyenes.
Kezdõ csoportok hétfõnként 19, keddenként
17, szerdánként 18 órától. Jelentkezni folya-
matosan a helyszínen lehet.
� Tánc, tánc, tánc – Kicsit jazz, kicsit art tánc-
órák minden hétfõn és csütörtökön 15 -16-ig.
A foglalkozásokat vezeti: Kovács Andrea
� Menõ Manó – Zenés-tornás foglalkozás 1-
4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal,
hangszerekkel. Az órák célja, hogy a kicsik já-
tékos formában ismerjenek meg sok-sok dalt
és mondókát, valamint különféle hangszerek-
kel találkozzanak. Kiemelt szerepet kap a moz-
gásfejlesztés, a játékos torna és a tánc is.
Hétfõnként 9.15, 10.05, és 11 órakor. Minden
Manót szeretettel várunk!
� Angol nyelvoktatás gyerekeknek – 3 hó-
napostól 14 éves korig, 4-8 fõs csoportok.
Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes
próbaóra. Keddenként 16.30-tól és pénte-
kenként, 09-tõl

Józsefvárosi Ifjúsági
Információs Iroda

Szolgáltatások: ingyenes internet, utazási
és szálláskedvezményre jogosító kártyák
igénylése.
Információk: diákmunkáról, oktatásról, kul-
turális programokról, sportolási lehetõsé-
gekrõl, utazási és szálláslehetõségekrõl.

Zászlómúzeum
(VIII. József krt. 68.)

Kiállítás: „A Világ országai rajzokon keresz-
tül”. Megtekinthetõ június végéig.

1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303,

333-9501
Fax: 313-0298

Ügyvezetõ: 
Komáromi Tibor

A Csónakház programjai 
ORCZY-PARK

június 24-én Madarak Rock and
Roll Házibuli zenekar és filmvetítés
25-én KGB (Kontor, Ganxsta, 
Big D.)
26-án Timur Lenk 
28-án Happpy end Band (Retro,
Folk, Rock)
29-én Pedrofon (Rock and Roll
Táncház)
30-án Hollywood Rose
július 2-án Magnetica (Metallica
Tribute Band)
3-án Bajnok Rock Team (Ös P. Mo-
bil dalok a legendás basszusgitá-
rostól)
5-én Happy end Band (Retro, Folk,
Rock)
6-án Pedrofon (Rock and Roll
Táncház)
7-én Iron Maidnen és Meltdown

Piarista bor 

Elsõ alkalommal adták át a Piarista bor címet,
melyet a Gróf Degenfeld Szõlõbirtok fur-
mintja és a Nyári pince szürkebarátja nyert el.
A kerületünkben élõ Piarista Rend Magyar
Tartománya által meghirdetett borverseny
célja, hogy újjáélessze a régi hagyományokat,
és a feltörekvõ, komoly szak-
mai munkát végzõ magyar
gazdák borait megismertesse
a borkedvelõ közönséggel.

Az elsõ piarista borválogatás
díjazottjai június 10-én vehet-
ték át a kitüntetõ oklevelet. A
pályázatra azokat hívták meg,
akik szõleje a balatoni és a to-
kaji régióban, a hagyományos
piarista szõlõtermõ földek kö-
zelében van. Csak száraz fehér
borok pályázhattak. A beneve-
zett harminc bort a szakértõk
és a piarista rend képviselõi

rangsorolták. A zsûri döntése alapján a Piaris-
ta bor címet Tokajból a Gróf Degenfeld Szõlõ-
birtok Tokaji Furmint Barrel Aged 2007 bora
nyerte el, a balatoni pályázók közül pedig
Nyári Ödön Szentgyörgy-hegyi Szürkebarát
2008 borát tartották a legjobbnak. A gyõztes
borokat a rend az év Piarista boraként hozza
forgalomba.

A piaristáknak a fiatalok ta-
nítása, oktatása mellett jelentõs
szerepük volt a magyarországi
borkultúra fejlesztésében is;
szõlészeteik mintagazdasá-
gokká fejlõdtek az évszázadok
alatt. A kommunista diktatúra
elõtt több nagyobb szõlõbirtok
is volt a rend tulajdonában,
melyekbõl hazai és nemzetkö-
zi versenyeken díjnyertes bo-
rok kerültek ki. Ilyen volt a Ba-
laton-felvidéken Dörgicsén,
valamint Tokaj közelében Má-
don és Sátoraljaújhelyen. Nyz
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Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
közöljük, a levélírók véleményének tisztelet-
ben tartásával. A megjelent levelek nem min-
dig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.

Alulnézet

Hetvennégy éves nyugdíjas üzemmér-
nök vagyok. Érdeklõdéssel lapozom a

kerületi újságot. Sok gond, sok családi és
egyéni probléma világlik ki belõle, de
olyasfajta füstölgés, hogy egy-egy hétköz-
napi ember javasolna valamit, nagyon-na-
gyon ritka. Nekem, magamnak sincs be-
szélgetõtársa, ha azt hozom szóba, hogy mi
is volna a teendõ, hogy az egész országban
meginduljon a felvirágzás. Most a szer-
kesztõségnek ajánlom az ötleteket, hátha
lesz olyan olvasó, akit megmozgat. Nekem
mindig Japán példája villan be, hisz õk
atomtámadás után, porig bombázva, a
semmibõl építettek virágzó gazdaságot.
Számba vették, hogy mi volna az a pár do-
log, amit modern külalakkal, tömegben
tudnának gyártani, és nagy beruházás se
kell hozzá. Így árasztották el a világot zseb-
rádióval, karórával, majd elektronikus
zsebszámológépekkel. Néhány fiatal köz-
gazdászt azzal kellene megbízni, hogy ku-
tassák ki, mit gyárthatna Magyarország,
ami eladható a világpiacon, amit állami cég
le tud gyártani, s amibõl kizárólag az ál-

lamkassza gazdagodna. A gyártó vállalat-
nál százalék határozná meg, hogy a bevé-
telbõl mennyi az igazgatóé, a portásé, a
mérnöké, a szakmunkásé. Egy ilyen ex-
portvállalat csakis állami tulajdonú lenne,
annak bankhoz, magánbefektetõkhöz sem-
mi köze nem lenne. Az államnak így lenne
érdeke, hogy a vállalat sikeres legyen, mert
nem csak az adó futna hozzá, hanem a ter-
melés eredménye is. Mindezeket új törvé-
nyeknek kell rögzíteniük, amint a sikeres
termék kiagyalóinak, gyártóinak, forgal-
mazóinak díját is. Ez egy apró lépés, de
minden felemelkedés megindítója lehetne.

Tisztelettel B. Attila nyugdíjas 
üzemmérnök a Szentkirályi utcából

Kedves Szerkesztõség!

Javasolom a következõ témákat az új-
ságban feldolgozni: A Mikszáth tér,

Reviczky utca környéken az utcakõ-bur-
kolaton van egy nagy lyuk, a Szabó Ervin
téren is mozognak a díszburkolat kövei.
A Szentkirályi utcában, a Baross utca 21.
szám elõtti részen a hycomat parkolónál
évek óta hiányzik az aszfaltburkolat
(még a SOTE építkezésnél bontották ki),
ázik, fagy, tönkremegy az út, több kátyú
is van az úttest közepén.

A Szentkirályi utca összes mellékutcája
ugyanabban az irányban egyirányú (Re-
viczky, Múzeum u., Bródy, Trefort), pe-
dig minden másodiknak másik irányúnak
kellene lenni a közlekedéselmélet szabá-
lyai szerint. Ha parkolóhelyet keresünk,
nem lehet visszafelé jönni, csak ha kime-
gyünk a forgalmas Rákóczi útra vagy a

Múzeum körútra, ezért még több a dugó,
a várakozás, a környezetszennyezés.

Jó lenne a Múzeum utcát a másik irány-
ban tenni egyirányúvá. Én mar több hely-
re telefonáltam (Józsefvárosi Önkormány-
zat, Fõváros), de mindenki a másikra hi-
vatkozik, és nem történik semmi.

Üdvözlettel Horváth Erzsébet
Baross u.

A Szerkesztõ megjegyzése: Lapunkban már
többször szóvá tettük a levélben szereplõ visz-
szásságokat. Mi sem értjük, hogy akiknek ez
lenne a dolga, miért nem értik meg a problé-
mát, és miért nem intézkednek. A forgalom
irányának megállapítása viszonylag egyszerû
feladat, de ha a hatóságok rossz döntést hoz-
nak, rengeteg ember életét keserítik meg vele.
A burkolatjavítás viszont – az említett terüle-
teken – már megtörtént. Reméljük, ezúttal
tartós lesz az eredmény. A Mikszáth téri és
környéki útjavításokról, valamint a forgalmi
változásokról elõzõ, június 9-i lapszámunk-
ban olvashatnak bõvebben. A forgalmi vál-
tozásokról a RÉV8 Zrt. ad felvilágosítást.

Sokkoló javaslataim vannak

Illetve már voltak, mintegy húsz évvel
ezelõtt is, amiket azóta sem fogadott el

semmilyen aktuális hatalom. Lehet, hogy
ezeket is lesöprik, vagy aktacsomókká
gyûrik, mégis újra és újra leírom egy meg-
rögzött civil gondolatait. Tehát: 

Szakítsunk a csak pártok és pártembe-
rek részvételével mûködõ parlamenti
rendszerrel!

Minden szervezet és személy azonos
joggal és lehetõséggel válhasson bármi-
lyen szintû testületben képviselõ-jelöltté
majd taggá. Ne lehessen senki egyidejûleg
törvényhozó és végrehajtó. Mindenki csak
egy szervezetben illetve testületben lehes-
sen tag. Legyen megtiszteltetés bármilyen
testületben népképviselõnek lenni, ezért a
fizetés csak jelképes legyen. Senki ne lehes-
sen felelõsség nélküli képviselõ, olyan, akit
pártlistán nyomnak a testületbe, személyes
megválasztás nélkül. A választáson gyõz-
tes párt vállaljon kötelezettséget, hogy a
posztok betöltésére felkutatja az ország
legtehetségesebb, pártoktól független
szakembereit. A miniszterek menet köz-
ben is felállíthatók legyenek, ha a parla-
ment többsége ezt látja helyesnek. A gyõz-
tes párt vállaljon kötelezettséget új válasz-
tójogi törvény elkészítésére.

A jelenleg érvényes Alkotmány szerint a
Magyar Köztársaságban minden hatalom
a népé! Hát legyen is így!

Szentesi Emil
lapjuk olvasója,

a Sajtólevelezõk Klubjának elnöke,
józsefvárosi lakos

Olvasói 
levelek

Évzáró a Molnár Ferenc Általános Iskolában
Ünnepélyes évzárót tartottak június 18-án a Molnár Ferenc Általános Iskolában. A
vakáció elõtt még utoljára találkoztak társaikkal a diákok az iskolában. Az ünne-
pélyen az arra érdemes tanulók oklevelet, jutalomkönyvet vehettek át.
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Ezeket a különleges modelleket a környezetvédelem Világnapján mutatták be a
Természettudományi Múzeumban. A ruhák újrahasznosított anyagokból ké-
szültek, pufifólia,  polifoam, szemeteszsák, kartonpapír és ragasztó felhasználá-

sával. Ezeknek az anyagoknak a lebomlási ideje a természetben több száz év is lehet!
Nem valószínû, hogy a képeken látható ruhákkal a közeljövõben az utcán is találko-

zunk majd. A szervezõk nem új divatot akartak kreálni, hanem ezen a módon akarták
felhívni az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

Jó lenne, ha a felnövekvõ nemzedék a sok mûanyag helyett visszatérne a természe-
tes anyagok használatához, hiszen a mûanyag nem bomlik el, elégetésekor káros anya-
gok kerülnek a levegõbe, vagyis szinte lehetetlen megszabadulni tõle. 

A modelleket Suta Csilla restaurátor-mûvész tervezte.

AMátyás téri játszótér
kerítése mellett kap-

tuk lencsevégre ezt a
szép bogáncslepkét. A
szakértõk szerint 50 év
óta nem látott tömegben
keltek útra Észak-Afriká-
ból, ahol a szárazság mi-
att nyáron nem találnak
táplálékot. Nem okoznak
nagy kárt: a kifejlett állatok nektárt szívogatnak, a hernyók – ne-
vüknek megfelelõen – a bogáncsot és más gyakori növényeket
esznek. Hazánkban eddig fõleg a Dunántúlon, a Bakonyban és a
Balaton környékén látták eddig a színpompás rovarokat. Öröm-
mel jelentjük, hogy legalább egy példányuk Józsefvárosba is
eljutott… 

(k.)

RECYC-show

Újrahasznosított mûanyagokból

SSSSzzzz íííí nnnnppppoooommmmppppáááássss     llll eeeeppppkkkkeeee iiii nnnnvvvváááázzzz iiii óóóó

Báli ruhaköltemény Királynõi tüll-álom Farsangi fantázia
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Lukullusz saláta toszkán módra 

– Most legyen ötlete, szomszédasszony, elzár-
ták a házban a gázt valami karbantartás
miatt, lõttek a meleg ebédnek!
– Legalább most az egyszer költõi ma-
rad a kérdés, hogy fõzzünk, vagy hi-
deget együnk.
– Látja, mindig én papoltam a jó
meleg leves mellett, most még-
is ehetek hideget gyomor-ala-
pozónak!
– Ne sajnálja, úgyis elég meleg
van a konyhában, élvezze, hogy
ripsz-ropsz összedob egy ebédet.
Ezt ráadásul máskor is elõvezetheti, annyira sikeres
lesz. Beszerez egy tonhalkonzervet, olajosat, pár
szem paradicsomot, egy kígyóuborkát, egy csomag
újhagymát, egy kis fej salátát és kenyérszeleteket,
amiket megpirítás után bedörzsöl fokhagymával,
majd felkockáz. Egy nagy salátástálba teszi a felkoc-

kázott uborkát, paradicsomot, felkarikázza a
hagymát, felvágja a salátát, a paradicsomot, la-

zán összekeveri az egészet, pici borssal, só-
val, õrölt köménnyel, esetleg egy kis
majonézzel vagy mustárral ízesíti,
majd belekeveri a tonhalat – az olaj-
jal együtt –, negyedórára hûtõbe
vele, s már tálalhat is.
– Ennyi az egész? És ez az ebéd?
– Nézze, ebbe a toszkánai salátába
még sajtkockák is beleférnek, úgy

jól lakik vele a jó nép, hogy félre áll
a hasuk. Ha utána még mindenkinek

egy marék piros cseresznyét is tálal, le-
fogadom, hogy senkinek nem marad hi-
ányérzete.
– És mitõl toszkánai ez a salátamix?
– Attól, hogy ott és õk a mesterei. De ami
jó és finom, azt miért ne vennénk át,
Takácsné?

H.I.

Napozzunk 
óvatosan!

Lassanként szok-
tassuk bõrünket a

naphoz. Kezdjük 10
perccel , majd fokoza-
tosan növeljük az idõ-
tartamot, de fél óránál
többet ne tartózkod-
junk a napon. Kerül-
jük a legmelegebb, 11-
15 óra közötti napsza-
kot. Ha bõrünk érzé-
keny, mindig árnyék-

ban kezdjük a barnulást. Csak két-három
nap múlva menjünk a napra, de ilyenkor is
legjobb, ha mozgunk! Napozáskor gyakran
változtassuk testhelyzetünket, így nem
égünk le, a napsugarak egyenletesen érik
testünket. A káros sugarak ellen fényvédõ
krémmel védekezzünk. Magasabb faktorút
használjunk az arcra és a vállra. Fejünket
védjük szalmakalappal, fehér sapkával. Ne
használjunk illatosító szereket, mert foltos
lesz tõlük a bõrünk. A szépítõszerek hasz-
nálata káros is lehet, ha „beleégnek” a bõr-
be. Napozás után feltétlenül használjunk
hidratáló testápolót vagy napozás utáni bal-
zsamot.

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

R
E
C
E
P
T

Fõzzünk, vagy hideget együnk?

A padlizsán 

Legízletesebb, ha kemény, héja
csillogó, sima. Energiaértéke

alacsony, 27 kcal, magas víztartal-
mú, egy kevés fehérjét, szénhidrá-
tot, a zöldségekre jellemzõ vitami-
nokat és ásványi anyagokat tartal-
maz. Önmagában vagy más zöld-
ségekkel – vöröshagymával, gom-
bával, zöldpaprikával, paradi-
csommal – együtt párolva, grillez-
ve, roston vagy teflon serpenyõ-
ben hirtelen átsütve, fogyókúrá-
ban és más zsírszegény étrendben
is nyugodtan fogyasztható. Kelle-
mes ízû, önálló köret vagy egyes
ételek kiegészítõje. Fûszerezhet-

jük borssal, csomborral, bazsali-
kommal, és ha paradicsommal
kombináljuk, oregánóval. Ízesít-
hetjük vöröshagymával, fokhagy-
mával, zöldpetrezselyemmel. Ke-
sernyés ízét úgy csökkenthetjük,
hogy a felszeletelt padlizsánt be-
sózzuk, és ferdén rácsra helyezve,
fél órát állni hagyjuk, hogy leve le-
csurogjon. A mi családunk legjob-
ban rántva vagy palacsintatésztá-
ban sütve szereti.

Gyanta

Astrandszezonban problémát jelenthet a
nem kívánt szõr. Legjobb módszer erre

a gyantázás, amit szakképzett kozmetiku-
sok végeznek. A gyantaválaszték igen nagy,
de a steril, eldobható gyanta a leghigiéniku-
sabb. A mûvelet után fertõtleníteni kell a
bikinivonalat, sõt utána még 1-2 napig hasz-
náljunk gyulladáscsökkentõ krémet. Gyan-
tázás után pár napig tûzõ napra, szolárium-
ba sem tanácsos menni, mert a szõrtüszõ be-
barnulhat, s ez elég nehezen múlik. Strand-
ra se menjünk közvetlenül szõrtelenítés

után, mert a bikinivonalon maradó, nyílt se-
bek elfertõzõdhetnek. Mindezeket a többi
testrész gyantázásánál is érdemes figyelem-
be venni. Kiss Éva
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LAPPANGÓ KÓR – A végtagok ereinek szûkülése
vagy elzáródása évente körülbelül 7000 végtagam-
putációhoz vezet Magyarországon. Mivel a beteg-
ség felderítési aránya alacsony, az érintettek leg-
többje nem is sejti, milyen veszélynek van kitéve.
Az érszûkületben szenvedõk mindent megtenné-
nek azért, hogy fájdalmaik enyhüljenek. A végtagi
érszûkületben szenvedõk családja is gyakran meg-

sínyli e betegséget, a beteget lelkileg is megviseli a
fájdalom. A rokkanttá, vakká válók jelentõs része is
ebbõl a betegségcsoportból került ki. Van mód a fáj-
dalom enyhítésére, Budapest, Gyõr után már Mo-
sonmagyaróváron is folyamatosan al-
kalmazzák a sonoterápiás kezelést.

MI A SONOTERÁPIA?
Szerencsére a segítség Hollandiában már 1989-tõl,
hazánkban 1992-tõl mûködik az ÉRSZÛKÜLET,
ÉRELMESZESEDÉS ELLENI KÜZDELEMBEN. A
SONOTERÁPIA fájdalom és mellékhatásmentes
kezelés. Jótékony hatása van az erekre az alacsony
frekvenciájú és energiájú hanghullámok segítségé-
vel. Egy sonoterápiás kúra 60 kezelésbõl áll, heti 5
alkalommal 10-15 percig kapják a betegek.

FONTOS!
Az érszûkület IDÕBEN TÖRTÉ-
NÕ FELISMERÉSÉVEL és keze-
lésével az életkilátások jelentõsen
javíthatók. A korai felismerés
megmentheti az Ön életét! Sajnos
sokan nem panaszkodnak a problé-
májukról, mert az öregedés természe-
tes velejárójának gondolják. Amennyi-
ben Önnél vagy családtagjánál felme-
rül az érszûkület gyanúja, tanácsadás-
ért és bõvebb információért keressen
bennünket.

FABSITZ MÁTYÁS (Bezenye) ezt nyilatkozta:
Körülbelül másfél éve lábujjaimat hidegebbnek, fázósabb-
nak éreztem, ráadásul olyan merevek voltak, mint egy
bot. Gyalog csak kis távolságot tudtam megtenni. Egy fa-
lubeli, hasonló panaszokkal küzdõ ismerõstõl hallottam,
hogy õ részt vett egy ilyen kúrán, és úgy érezte magát
utána, mintha kicserélték volna. Ezt az orvosi kontroll-
vizsgálat is megerõsítette. Úgy döntöttem, én is belevá-
gok, elkezdem. A kezeléseket megelõzõ orvosi vizsgálaton
a pulzus ereimben alig volt tapintható. Kb. tíz kezelés
után már fokozatos javulást éreztem, lábujjaim engedtek,
a járás is könnyebben ment. A kezelés alatt többször kont-
rollált az orvosunk, aki javulást tapasztalt, és biztatott a
folytatásra. A kezelések végén a pulzusom szinte teljesen
visszatért, a vérkeringés beindult a lábaimban is. Ráadá-
sul a közérzetem is kitûnõ lett. Elégedett voltam a javu-
lással, és úgy döntöttem, hogy ezt a jó egészségi állapotot
megtartom, illetve eljárok majd a fenntartó (emlékeztetõ)
kezelésekre is.
Sokat köszönhetek a SONOTERÁPIÁNAK! (x)

AMPUTÁCIÓ HELYETT A GYÓGYULÁS REMÉNYE AZ ÜLLÕI ÚTON
TUDJA ÖN, HOGY MAGYARORSZÁGON MINDEN NEGYEDIK 55 ÉV FELETTI EMBERNEK ÉRSZÛKÜLETE VAN?

KIK A LEGVESZÉLYEZTETETTEBBEK?
� Életkora 40-50 év felett van
� Dohányzik vagy dohányzott (aktív vagy passzív)
� Cukorbeteg
� Magas vérnyomása van
� Magas koleszterinértéke van
� Érbetegsége, szívinfarktusa, stroke-ja volt
� Mozgásszegény, stresszes életmódot folytat

MELYEK AZ ÉRSZÜKÜLET TÜNETEI?
� Fülzúgás
� Lábizomgörcs farban, combban vagy vádliban,

mely járás vagy lépcsõzés közben jelentkezik
� Éjszakai lábfájdalom
� A lábujjak, lábfej, alsó végtag sérülései, melyek las-

san vagy egyáltalán nem gyógyulnak be
� A lábfej bõrének elszínezõdése, beleértve a sápadt-

ságot vagy a kékes színt
� Hideg, fázós láb
� A köröm gombásodása a lábujjakon vagy a szõrnö-

vekedés csökkenése (csupasz alsó lábszár)
� Memóriazavar

MI AZ ALSÓ VÉGTAGI VERÕÉRSZÛKÜLET?

Az alsó végtagi verõérszûkület akkor jelentkezik, ami-
kor a vérben keringõ többletkoleszterin vagy egyéb zsí-
rok lerakódnak az alsó végtagokat ellátó verõerek falá-
ban. Ezek a plakkok beszûkítik az artériákat, csökkent-
ve vagy akadályozva a vér áramlását. Leggyakrabban
az alsó végtagokban jelentkezik, de elõfordulhat a fej, a
karok, a vese, a gyomor és a bélrendszer artériáiban is.

Már jádeköves masszírozóágyas kezelés-
sel is kibõvítettük szolgáltatásainkat!
Budapest, Kõbánya, Üllõi út 134. Telefon:
431-8298 E-mail: info@sonopest.hu

Még soha nem 
volt ilyen könnyû és

gyors a

NYELVTANULÁS!

Tanuljon ANGOLUL és NÉMETÜL
XXI. századi technikával a

Klinikáknál 40 óra és használható
nyelvtudása lesz, magolás és

házi feladat nélkül. 

INGYENES PRÓBAÓRA!

Jelentkezés: 06-20/9343-717
www.nyelvatnulas-gyorsan.hu

Adománycentrum
A Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi Szervezete a Józsefváro-
si Önkormányzattal együttmûködve – a hatékonyabb segítség-
nyújtás érdekében – Adománycentrumot hozott létre.

Ide várjuk az olyan használt, de jó állapotú gépeket (hûtõ-
szekrény, mosógép, gáztûzhely, porszívó stb.) és kisebb búto-
rokat, amelyekkel a mai igen nehéz gazdasági körülmények
között komoly segítséget tudnánk nyújtani a szociálisan hátrá-
nyos helyzetû kerületi lakosoknak.

Bízva segítõ szándékukban, tisztelettel várjuk felajánlásaikat
az alábbi címen: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 5.

Telefon: 303-0649
Magyar Vöröskereszt

VIII. kerületi Szervezetének vezetõsége

A Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat (1081 Buda-
pest, Népszínház u. 22.) az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány a „Családsegítõ szolgálatok foglalkozta-
tást elõsegítõ szolgáltatásainak fejlesztése” program-
hoz kapcsolódóan 3 fõ pályakezdõ családgondozó
munkakör betöltésére hirdet álláspályázatot. Feladat:
munkanélküliekkel végzendõ egyéni esetkezelés, csa-
ládgondozás, csoportmunka. A munkakör határozott
idejû (2011. július 15-ig tartó), teljes munkaidõs közal-
kalmazotti jogviszony. Pályakezdõ, felsõfokú szociális
végzettségû, felhasználói szintû számítógépes ismere-
tekkel rendelkezõ, büntetlen elõéletû, magyar állampol-
gárságú pályázók jelentkezését várjuk. (A pályázat elbí-
rálásánál elõnyt jelent a munkavállalási tanácsadó vég-
zettség, valamint a munkaerõ-piaci érdeklõdés.)
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései szerint.
A munkakör legkorábban 2009. július 15. napjától tölt-
hetõ be. 
A pályázathoz csatolni kell a részletes szakmai önélet-
rajzot, iskolai végzettségeket, szakképesítéseket, igazo-
ló bizonyítványok, okiratok másolatát, motivációs leve-
let, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Sipos Anna nyújt, a 333-0582-es telefonszámon. Á
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a Bárka

a Városligeti Mûjégpályán

Június 26-án, pénteken
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Siltanen: 
Piaf Piaf 

www.terasz.hu
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Hideg-meleg
Magyarok cselekedetei
A tévé emlõin nevelõdve

Láttam a tévében, hogy Magdus anyu elküldte a náthás-
ba a vejét, aztán azonnal feltették a nyereménykérdést,

hogy elküldte-e Magdus anyu a náthásba a vejét, s én boldo-
gan be-esemeseztem, hogy a „bé” válasz a nyerõ, mert Mag-
dus anyu elküldte a náthásba a vejét. Volt egy nehezebb fel-
adat is, hogy hány lába van egy négylábú hokedlinak, ezt
azonnal megoldottam, be is küldtem a „cé” választ, misze-
rint egy négylábú hokedlinak négy lába van, tiszta gáz,
hogy a szomszéd a „bé-t” választotta, de õ eléggé alulkép-
zett, így érthetõ. Késõbb erõsen zavarba jöttem, mert vala-
mennyi tévéadón a tojás alakú lábreszelõt nyomták, mond-
ván, hogy aki ezzel reszeli a sarkát, annak selyemtalpa lesz,
mondta is egy kis pulyka, hogy amióta a férjét a tojás alakú
sarokreszelõvel ajándékozta meg, új fejezet kezdõdött a sze-
xuális életükben, márpedig ez fontos. Mutatták is az aznapi
bõrreszelék-termést, mondhatom, egészen elérzékenyültem. 

Déltájban megrendeltem a robo-akármit, amivel diót, má-
kot, kesudiót lehet darálni, de ami levett a lábamról, az volt,
hogy ezzel pont annyi húst darálhatok, amennyire szüksé-

gem van. Bevillant, hogy korábban negyven-ötven kiló húst
is apríthattam volna három fasírozotthoz, de ennek most vé-
ge. Uzsonna idején nyomták a csodabalzsamot, ami autóra
kenve még a mamutkakát is letörölhetõvé teszi, no ebbõl is
rendeltem öt évre valót. Most csak azon izgulok, hogy el ne
apadjon a mamutforgalom a légtérben, hogy a befektetés
megérje. Estefelé lehordtam a kukába az összes eddigi edé-
nyemet, hiszen a négyszögletes fedelû négyszögletesbe
négy pisztráng is belefér, s mellette még császármorzsa is
kavargatható. Az, hogy egy csavaróval a hõfok is szabályoz-
ható, végképp eldöntötte bennem a kérdést, hiszen a kuká-
ba levitt rezsó hõfoka egy csavaróval szabályozható volt.
Késõ este nyomták a természetes natúrbalzsam szuper-haj-
növesztõ elixírt, no ebbõl azonnal rendeltem egy vödörrel,
de megbántam, mert  a ped-mek-feksz kondíciós biciklin
nyeremény is volt, az elsõ tízezer esemesezõ Fránya Fruzsi
cédéjét nyerhette, s a frász tör ki, hogy a legújabb korongját,
a Holdfény búg át a tájon kezdetût még nem hallottam. Éjfél
felé nyomták a fésûbe épített borotvát, no ezzel az egész haj,
amit a hajnövesztõ termelt, egybõl lekaszabolható. Ekkor a
nyereménykérdés teljesen kihozott a sodromból, mert azt
kérdezték, hogy Magdus anyu elküldte-e a náthásba a vejét,
és én már nem emlékeztem, hogy elküldte-e, vagy sem. 

Amúgy imádom a tévét, mert nevel, okít, s az ember tud-
ja, hogy mi történik a világban.

Ki az a lökött, aki új médiatörvényrõl vartyog? H.I.

VÍZSZINTES: 1. Vetõ József, újságíró /1910-1977/ szellemes
aforizmájának elsõ része. 15. Pascal, röv. 16. Színházi fénytech-
nikával kapcsolatos. 17. Kiválasztó szerv. 19. A Mura német neve.
20. Belül alakít! 21. Vörösmarty eposza. 22. Az aforizma harmadik
része. 24. Telekhatárok! 26. Cseh férfinév. 27. Here …;  itt
nyugszik, angolul. 28. Oszmán-török tiszt volt. 30. Szerbhorvát
névvégzõdés. 32. Japán õslakó. 34. Szellemes. 36. Egyszerû gép.
37. Az aforizma negyedik része. 41. Szintén. 42. Népi
hosszmérték. 43. Nyomdai betûnagyság, „gyöngy”. 45. Egyenlõ
részben. 46. Bel ellentéte. 48. Péterke. 49. Az osztrák ATV. 51.
Melléknév, röv. 53. Jelzi, hogy bemenne az ajtón. 56. … man;
esõember. 58. Költõi sóhaj. 60. Péntek Esti Korzó, röv. 61.
Skandináv férfinév. 62. Az aforizma ötödik, befejezõ része. 66.
Telesport, röv.  

FÜGGÕLEGES: 1. Az adóhatóság névbetûi. 2. Dél-olasz
város, eredeti nevén. 3. Távoli részlet! 4. A sorok végén össze-
csengõ /vers/. 5. Lentebbi helyen. 6. Nem áll a vásárlók ren-
delkezésére, ha valaki ezt a táblát teszi ki. 7. Az ezüst /argen-
tum/ vegyjele. 8. A panasz szava. 9: E hang helyett tájszólásban
é-t ejt. 10. Vívás kezdete! 11. Santa, röv. 12. Határidõ jelzõje lehet.
13. Kemény kezû örmény uralkodó volt. 14. Jól belenyúlva
elõvesz. 18. Görög sziget Athén közelében. 23. Történelmi vise-
letû angol királyi testõr. 25. Habzsolja az életet. 29. Mély nõi
hangfaj. 31. Folydogál belõle a víz. 32. Az aforizma második
része. 33. A kelletlen beleegyezés szava. 35. Súlyt állapít meg. 38.
A mozgás gyorsasága. 39. Esküvõ, röv. 40. Tiszta súly. 44. Velence
híres hídja. 45. … forog tovább; az Elsõ Emelet együttes dala. 47.
Titokban. 48. Púp, népiesen. 50. Sokszoros válogatott spanyol
focicsatár /..: González/. 52. … ilyet!; nahát! 54. Dél-amerikai
nincstelen csavargó. 55. Csinál. 57. A nitrogén és a hélium vegy-
jele. 59. Sebhely. 63. Római 49. 64. Belül megvan! 65. Angol ket-
tõshangzó. Zábó Gyula

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére
(1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: augusztus 7.
Május 26-ai rejtvényünk megfejtése: Az unalom roppant erõs, mégis
egy játszó kisgyermek könnyûszerrel legyõzheti. 
Nyerteseink: Kálmán Ádámné 1084 Víg u. 11-13., Mayer Lászlóné 1085
Mária u. 56., Zorka László 1082 Üllõi u. 46.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

ÉG
 A TUDÁSVÁGYTÓL
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Apróhirdetés
LESZOKTATJUK a dohányzásról
egyszeri alkalommal 26 perc alatt
biorezonanciás csúcsterápiával
7.000.- Ft-ért. Péntekenként az Au-
róra SZTK-ban, csak bejelentkezés-
sel 06-70-271-9867
VÍZ, gáz, fûtésszerelés, javítás gáz-
mû engedélyezés. Nagy László, épü-
letgépész, tel: 06-309-446-513
TÁRSASHÁZKEZELÉS teljes körû
könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz

gyorsszolgálat – Arany-Anker Kft.
Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-984-
1149; e-mail: aranyanker@citro-
mail.hu
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zár-
nyitás-szerelés, hevederzár-szerelés,
rácskészítés, lakatosmunkák, stb.
akár azonnal is! Tel.: 06-30-961-3794
VÍZ – Gáz – Fûtés - Gázkészülék
szerelés, duguláselhárítás, ingyenes
kiszállással. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Tel.: 257-3739, 06-30-951-
8862

2 SZOBA összkomfortos megvásá-
rolható önkormányzati lakást cseré-
lünk hasonló öröklakásra, ráfizetek.
Tel.: 06-30-447-0906
BALATONI nyaralás Révfülöpön ! 2-
3-4 ágyas fürdõszobás szobákban
fõszezonban 6 nap félpanzióval
27.000,-Ft/fõ, 7 nap félpanzióval
32.400,-Ft/fõ. Részletes info:
www.vakaciotabor.hu,  30-99-75-347,
info@vakaciotabor.hu 
BALATONI táborok Révfülöpön ! Lo-
vas, kerékpáros, kézmûves, kaland

táborok Révfülöpön. 7 nap teljes ellá-
tással, programokkal, tanári felügye-
lettel 40-45.000,-Ft/fõ. Részletes info:
www.vakaciotabor.hu, 30-99-75-347
TALÁL-LOM papír régiségbolt meg-
vételre keres régiséget, képeslapo-
kat, bélyeggyûjteményt, régi fotókat,
aprónyomtatványokat. Telefon: 06/30-
286-32,54, 06/1-784-97-19.
GALÉRIAÉPÍTÉS fából, fémbõl a
legolcsóbban. Minõségi munka ga-
ranciával, 10 éves tapasztalattal. Tel.:
06-70-210-3539

VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508

Gyorsszolgálat, karbantartás

Ügyfeleink írták: „Nagyon szép munkát
végeztek a festõik. Köszönjük szépen, és sok
megbízást kívánunk a továbbiakra!” írta egy

Práter u. 18. szám alatti  megrendelõnk.


