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A József utcai Baptista Ifjúság ismét megjelent a város utcáin a
Városmisszió rendezvényein. A Harminckettesek terén rög-
tönzött koncerttel hozták közelebb a kereszténység eszméit a
nem hívõkhöz.  

Az Õszirózsa Gondozó Szolgálat Ki mit
tud?-vetélkedõje ez évben is megmozgatta
a kerület idõseit. Gyógyszerrel, fürdõvel,
kúrával diétával nem pótolható lélek-
gyógyászatról volt szó, ahol a – sokszor
megfáradt – test követte a megmutatkozás
élményét, a kitárulkozás örömét, a szava-
lat, a dal, a muzsika közös boldogságát. A
lelkes elõadók a Polgármesteri Hivatal 300-
as termében gyülekeztek március 26-án. A
fellépõk fiatalos lendülettel, gyermeki
örömmel adták elõ produkciójukat. A ha-
gyományos rendezvényen idén is szerepelt
szavalat, ének, tánc, valamint operettparó-
dia. A zsúfolásig megtelt nézõtéren hálás
közönség fogadta az idõsebb korosztály
elõadását. 

A Corvin Atrium építkezésén március 23-án a
viharos szél kidöntött egy hatodik emeleti bel-
sõ homlokzati falat, aminek következtében a
második szinten elkészített sétány feletti
üvegtetõ megsérült. A káresemény kapcsán
semmiféle személyi sérülés nem történt, a ke-
letkezett kár a még folyó építkezésben történt,
így nem érintette a közvetlen környezetében
lévõ lakóépületeket, illetve a közterületet – áll
az építkezést kivitelezõ STRABAG Zrt. közle-
ményében. 

Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartott a Kossuth Szövetség.
Március 21-én a Fiumei Úti Sírkertben, a Kossuth-mauzóle-
umnál emlékeztek meg a magyar történelem egyik legkivá-
lóbb alakjáról, politikusáról. Józsefváros nevében Bodor Ger-
gely képviselõ (Fidesz) helyezett el koszorút.

Megrongálódott az üvegtetõ

Városmiszió

Õszirózsás Ki mit tud
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Az ülés elején a képvise-
lõk elfogadták a Mag-
dolna-negyed program

második ütemével kapcsolatos
elõterjesztéseket, és jóváhagytak
egy sor, ezzel kapcsolatos szer-
zõdést. Nem egészen világos,
hogy ilyen - viszonylag kis érté-
kû, egyedi megbízásokban, mint

például a Caramel-koncert,
gyöngyfûzés, kézmûves foglal-
kozás - miért nem dönthet a
programok felelõse, a Kesztyû-
gyár vagy legalább az anya-
intézmény, a milliárdokkal gaz-
dálkodó RÉV8, miért kell a tes-
tület idejét rabolni. 

A program keretében felújí-
tásra kijelölt társasházak bank-
garanciát kapnak a munkákhoz.
A Mátyás tér 14-ben a függõfo-
lyosót, a Nagyfuvaros u. 20-ban
a zárófödémet kell megerõsíte-
ni, és hasonló beavatkozásokra
van szükség a Baross u. 124.
számú házban is. 

Korábban Tóth Krisztián (Fi-
desz) vezetésével bizottság ala-
kult három, új építésû, önkor-
mányzati bérház (a Práter 30-32.,
a József 47. és az Orczy 31.) pót-
munkáinak felmérésére. A vizs-
gálat még nem fejezõdött be, de
a testület felkérte Alföldi Györ-
gyöt, a RÉV8 vezérigazgatóját,
hogy a szükséges tárgyalásokat
folytassa le a HÉROSZ FM Kft-
vel. Tóth Krisztián elmondta: ab-
ban bízik, hogy a tárgyalások
eredményeképpen egy kedve-
zõbb pénzügyi ajánlatot tudnak

a testület elé vinni, de a munkák
elvégzéséhez valószínûleg szük-
ség lesz az önkormányzat anya-
gi hozzájárulására is. 

Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató Központ
Úgy tûnik, hogy végre nyugvó-
pontra érkezett a központ ügye –

legalábbis a helyszínt
tekintve. A lehetsé-
ges helyszínek ösz-
szes elõnyének, hát-
rányának és a költsé-
gek vizsgálata után a
képviselõk úgy dön-
töttek, hogy a köz-
pont a Mátyás tér 7-
8. szám alatt épülhet
meg. Juharos Róbert
városfejlesztési ta-
nácsnok figyelmezte-

tett arra, hogy az országot sújtó
válság miatt máris több önkor-
mányzati program megvalósítá-
sa csúszik vagy marad el, és ez a
sors utolérheti a központot is.
Amennyiben vagyonértékesítés-
bõl vagy átadásból – ha nem lesz
vevõ illetve vállalkozó – nem si-
kerül a fedezetet elõteremteni,
akkor hitelbõl kell megépíteni a
központot. Amennyiben az ön-
kormányzat ilyen célra hitelt sem
kap, akkor a megvalósítást el kell
halasztani. Tóth Krisztián ehhez

hozzátette: nagy az esélye annak,
hogy a bölcsõde megépítésére új-
ra pályázhat az önkormányzat
(elõzõ lapszámunkban a témáról
már írtunk), és nagy teljesítmény
lenne, ha a két intézmény egy-
szerre valósulhatna meg a kerü-
letben.  

MÁV-területek
Megszületett a MÁV-területek
rendezési terve. Városrendezési-
és fejlesztési szempontból kulcs-
fontosságú részekrõl van szó,
amelyek jövõje a kerület közle-
kedését, úthálózatát és a külön-
bözõ városfejlesztési terveket is
érinti. Jó tudni: a Józsefvárosi pi-
ac helyzete nem önkormányzati

kérdés, hiszen a terület nem ön-
kormányzati tulajdonú, azt a
fenntartó a MÁV-tól bérli. Jövõje
azonban a mostani hosszú távú
szabályozási tervtõl is függ.

Közétkeztetés

A kerületi szociális és oktatási
intézményekben étkezõket érin-
ti a díjak változása. K. M.

TTáájjéékkoozzttaattóó  
ffooggaaddóóóórráákkrróóll

Csécsei Béla polgármes-
ter következõ fogadóórája április
6-án (hétfõn) 14.00 órától lesz. A
fogadóórára elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 4592-563 tele-
fonszámon, vagy személyesen,
ügyfélfogadási idõben a Polgár-
mesteri Hivatal I. em. 108-as
szobájában. Távolléte esetén Ta-
kács Gábor alpolgármester he-
lyettesíti.

Dr. Kocsis Máté alpol-
gármester, frakcióvezetõ fogadó-
órája április 6-án, hétfõn 14-17
óra között, a Polgármesteri Hiva-
tal I/101-es szobájában. Beje-
lentkezés a 459-2208-as telefon-
számon.

Dr. Gotthard Gábor al-
polgármester legközelebbi foga-
dóórája április 21-én, kedden 17-
18 óra között, a Polgármesteri
Hivatal I/114-es szobájában lesz.
Bejelentkezés a 459-2512-es te-
lefonszámon.

Takács Gábor alpolgármes-
ter következõ fogadóóráját április
6-án, hétfõn 16.00 órától tartja. A
fogadóórára elõzetes bejelentkezés
szükséges a 4592-563 telefonszá-
mon, vagy személyesen, ügyfélfo-
gadási idõben a Polgármesteri Hi-
vatal I. em. 108. szobájában

Hárs Gábor országgyûlési
képviselõ legközelebbi fogadóóráját
április 16-án 15-17 óra között tart-
ja a Polgármesteri Hivatal 115/3.
sz. helyiségében. Bejelentkezni a
459-2504 telefonszámon lehet.

Gyöngyfûzéstõl nyaralásig
Március 18-án, szerdán, a szokásos rendben Takács Gábor
(SZDSZ) alpolgármester racionális ülésvezetésével kezd-
te meg munkáját a képviselõ-testület. A napirenden olyan
fontos kérdések szerepeltek, mint a közétkezetés és az ön-
kormányzati üdülés – a két szolgáltatás több ezer rászoru-
ló józsefvárosinak jelent naponta meleg ételt, illetve éven-
te egyszer ingyenes vagy kedvezményes üdülést.

A testület jóváhagyta a magyarkúti és a káp-
talanfüredi üdülõk üzleti tervét is. Karakas Lajos igazgató lapunknak
elmondta, hogy 2009-ben nagyon takarékosan kell gazdálkodniuk. A
csökkenõ támogatás ellenére a korábbi években megszokott színvo-
nalat szeretnék fenntartani. Fejlesztések az idei költségvetésbe nem
férnek bele, de a képviselõ-testület mostani határozatával kötelezettsé-
get vállalt a káptalanfüredi sportpálya 2010-ben történõ megépítésére.

Üdülés

Az Õszirózsa szociális étkeztetésének költségei:
reggeli: 149,33,-Ft+áfa/adag  (Br:179,-Ft), ebéd: 610.4-Ft+áfa/adag  (Br: 732,-
Ft), uzsonna: 149,33-Ft+áfa/adag  (Br:179,-Ft).
Az igénybevevõ szociális helyzete alapján a térítési díjakat mérsékelhetik. A
kedvezményt, a tényleges ár és a befizetett összeg közti különbözetet az önko-
rmányzat fedezi. 

AAzz  iinnfflláácciióóvvaall  nnöövveelltt,,  úújj  ttéérrííttééssii  ddííjjaakk  mmáárrcciiuuss  3311--ttõõll::

Intézmény Étkezési Térítési Nettó ÁFA Bruttó
korosztály típus díj bruttó eladási ár összege eladási ár

Ft/adag Ft/adag Ft/adag

Óvoda Tízórai 42,0 66,7 13,3 80,0
Ebéd 233,0 304,2 60,8 365,0
Uzsonna 40,0 66,7 13,3 80,0

Iskola Tízórai 64,0 80,0 16,0 96,0
Ebéd 289,0 400,0 80,0 480,0
Uzsonna 64,0 80,0 16,0 96,0

Felnõtt Tízórai 30,0 30,8 6,2 37,0
Ebéd 289,0 400,0 80,0 480,0
Uzsonna 30,0 30,8 6,2 37,0
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Deák Diák 
Általános Iskola
Köztársaság tér 4. 
www.deakdiak.hu

Idegen nyelv: emelt szintû an-
gol vagy német nyelv 3. osz-
tálytól
Mûvészeti képzés: ének, drá-
ma, képzõmûvészet, kézmû-
vesség, tánc
Sport: foci, kosárlabda, asztali-
tenisz, ritmikus sportgimnasz-
tika, aikido, úszás, korcsolya
Informatika: internet- és szá-
mítógép-használat alsós kortól
kezdve
Érdekesség: az iskola az ország
egyik legjobban digitalizált is-
kolája 

Lakatos Menyhért 
Általános Iskola és
Gimnázium
Erdélyi u. 6-8.
www.erdelyiu-bp.sulinet.hu

Idegen nyelv: angol 4. osztály-
tól, német nyelvi szakkör
Szabadidõ: tehetséggondozó
szakkör

Sport: foci, kosárlabda, asztali-
tenisz, ritmikus sportgimnasz-
tika, aikido
Informatika: három számító-
gépes terem internettel 
Érdekesség: az iskola hamaro-
san általános kulturális köz-
ponttá fejlõdik, ahol a szabad-
idõs programoktól kezdve a to-
vábbtanulásig mindenben se-
gítséget kapnak a tanulók. Az
iskola számára vadonatúj
sportudvart épít az önkor-
mányzat. 

Losonci téri 
Általános Iskola
Losonci tér 1.
www.losonci.uw.hu

Idegen nyelv: angol emelt
szinten, orosz, szakkör: német,
francia
Sport: úszás, vízilabda, ritmi-
kus gimnasztika
Informatika: számítógépes te-
rem internettel 
Érdekesség: az iskolának saját
tanuszodája van, a természet és

a természetismereti tárgyak
oktatására nagy hangsúlyt fek-
tetnek.

Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola
Somogyi Béla u . 9-15.
www.molnarf-altisk.sulinet.hu

Idegen nyelv: már elsõ osz-
tálytól magyar-angol két taní-
tási nyelvû osztály mûködik,
választható: emelt szintû né-
met 
Emelt szinten: matematika és
mûvészeti tárgyak, testnevelés,
informatika
Szabadidõ: énekkar, néptánc,
zene, kézmûvesség, számítás-
technika
Sport: ebben a tanévben vado-
natúj sportudvart kapott az is-
kola
Érdekesség: az alsó tagozaton
a környezetet, a rajzot és a
technikát már angolul is tanul-
hatják a gyerekek

Németh László 
Általános Iskola
Német utca 14.
www.nemethl.uw.hu

Emelt szinten: számítástechni-
ka (már az elsõ osztálytól), an-
gol és sport
Idegen nyelv: angol
Mûvészeti képzés: táncok, kéz-

mûves kör, drámapedagógia,
számítástechnika, asztalitenisz, 
Sport: foci, kosárlabda
Érdekesség: számítógép-keze-
lést már az elsõtõl tanulgatnak a
diákok, a 8. osztály végére már
ECDL bizonyítványt szereznek

Práter 
Általános Iskola
Práter utca 15.
www.prater-bp8.sulinet.hu

Emelt szinten: ének-zene, ma-
tematika, informatika
Idegen nyelv: angol, német
Szakkörök: rajz, vöröskereszt,
matematika, kommunikációs
tréning, újságíró, környezetvé-
delem, számítástechnika
Sport: korcsolya, úszás, tájfutás,
Érdekesség: a Zeneiskola a kö-
zeljövõben az iskola épületébe
költözik

Sok száz józsefvárosi család választ

Második otthont
a gyereknek

Amikor a család szemefénye betölti az iskolaérett kort, a
szülõk számára elérkezik az elsõ nagy döntés ideje: me-
lyik iskolába, melyik tanító nénibe vessék bizalmukat.
Márpedig dönteni kell, méghozzá jól, mert a gyermek is-
kolakezdéstõl a nap nagy részét abban az intézményben
tölti, amelyet a szülõ most választ számára. Józsefváros-
ban is több száz leendõ elsõs családjában tartanak ezek-
ben a hetekben családi kupaktanácsot, hiszen április az
iskolai beíratások idõpontja.

Az iskolai beíratkozás idõ-
pontja: 
április 23. , 8-19 óra között és
április 24. 8-18 óra között 

Az óvodai beíratkozás idõ-
pontja:
május 4-8. között

Beíratás

Az általános iskola köteles fel-
venni, illetve átvenni azt a tan-
köteles tanulót, akinek lakóhe-
lye, vagy ennek hiányában tar-
tózkodási helye az adott körze-
tében található.
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Vajda Péter 
Ének-zenei Általános
és Sportiskola
Vajda Péter utca 25-31.
www.vajdaiskola.hu

Emelt szinten: sport, ének-zene
Idegen nyelv: angol
Szakkörök: angol, informatika
(ECDL), énekkar, sport, diák-
újságírás, néptánc
Sport: úszás, télen sí- és szán-
kó-, nyáron kenutáborba me-

hetnek a gyerekek. Kiemelke-
dõen sikeres a kosárlabda-ok-
tatás: rendszeresen elhódítják
a Budapesti és Országos Diák-
olimpiák dobogós helyezéseit.
Minden tanuló megtanul úsz-
ni, akkreditált közoktatási tí-
pusú sportiskola és módszer-
tani központ

Érdekesség: az iskola kiemel-
kedõ eredményeket ér el az or-
szágos sportversenyeken

Dr. Kocsis Máté 
oktatásért felelõs 
alpolgármester szerint:

A most iskolát választó szü-
lõk nincsenek nehéz hely-
zetben, a józsefvárosi isko-
lák sok tantárgyban meg-
erõsödtek: angolban, sport-
ban, számítástechnikában
és ének-zenei nevelésben.
Mindenki találhat elképze-
lésének megfelelõ intéz-
ményt. A mögöttünk álló
két tanévben 216 millió forintot költöttünk arra, hogy iskolá-
ink szebbek, jobbak legyenek, hogy a gyerekek minél jobban
érezzék magukat itthon, Józsefvárosban.

Márciusi ifjúság

Történelmi játék, zene, tánc, ének, szavalat – szinte
minden mûfaj szerepelt a Molnár Ferenc Iskola már-
cius 15-i megemlékezésén, ahol az alsós és a felsõs
osztályok ünnepi mûsoraiban több tucat diák szere-
pelt. A tanulók lelkesen és nagy átéléssel adták elõ a
komoly munkát és felkészülést igénylõ, színvonalas
összeállítást. Az ünnepségen, az elõadás élményén
túl, a diákok egy-egy Pál utcai fiúk kötettel is gazda-
gabbak lettek dr. Kocsis Máté alpolgármester jóvol-
tából, aki az iskola minden elsõs tanulójának felaján-
lotta a névadó maradandó mûvét. ny 

Fémdetektoron át az ünnepi rendezvényre

Március 15-én békésen, együtt ünnepelt Józsefváros. A pártok helyi szervezetei, a Fi-
desz, az MSZP, az SZDSZ és az MSZDP közösen emlékeztek az 1848-as forradalom
eseményeire a Szentkirályi utcában. Fél órával késõbb, pár száz méterre ettõl, az or-
szágos ünnepségen már nem volt ilyen békés a hangulat. A nemzeti ünnepre érkezõk-
nek fémdetektorokon és kordonokon kellett áthaladniuk, majd biztonsági õrök vizsgál-
ták át ruházatukat és a táskákat. A sajtószabadság napján, a Múzeumkertbe igyekvõk
közül sokan fennakadtak az ellenõrzõ kordonokon. Köztük egy fiatal pár, akik nem
hagyták, hogy a biztonsági õrök elvegyék gyermekeik cumisüvegét, amit veszélyes, az
ünnep megzavarására alkalmas tárgynak minõsítettek. Korábban, a zászlófelvonás
alatt két fiatalt állított elõ a rendõrség, akik a Tizenkét pont második pontjának szöve-
gét írták rá egy lepedõre, és tartották magasba: Felelõs kormányt Buda-Pesten. NYZ
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Önkénteseket keres 
a Békatanoda

Március 20-án nyitotta meg hivatalo-
san ajtaját a Népszínház utcai Béka-

tanoda. Még egy hely, ahol a hátrányos,
sõt: halmozottan hátrányos helyzetû jó-
zsefvárosi gyerekeket várják. Van itt min-

den: kiskonyha, kisszék, kisautó, számító-
gép és nagyképernyõs plazmatévé – szin-
te minden adományként érkezett. A szom-
szédból egy lakó hozta el a „kinõtt” mese-
könyveket, volt, aki egy mikróval lepte
meg a tanodát, de adományként került ide
a könyvespolc és házimozi is. A 91 éves
Pap Nándor, a Kõbányai Nyugdíjasotthon
lakójaként gyûjtést szervezett, és a befolyt,
mintegy harmincezer forintot adta át az

alapítóknak. 
Hanti Vilmos az
Éhezõ Gyermeke-
kért Alapítvány ne-
vében mondott kö-
szönetet a segítõk-
nek. Elmondta, hogy
a tanoda mûködteté-
séhez önkénteseket
keresnek, akik hét-
végenként szabad-
idõs foglakozásokat
tartanának a gyere-
keknek. A koránt-
sem kacsalábon for-
gó, de színvonalas, a
pincehelyi adottsá-

gokat jól kihasználó tanoda fenntartásához
havi negyvenezer forintra lenne szükség,
amit a helyiség bérbeadásából próbálnak ki-
gazdálkodni.

K. M.

Anyanyelvi nap

Március 14-én 12. alkalommal
került megrendezésre a be-

szédmûvelõ körök országos talál-
kozója. Az anyanyelvi napnak eb-
ben az évben is a Práter Általános
Iskola adott otthont. A 15 helyrõl
érkezõ, négy fõs csapatok helyesírá-
si versenyen, mondatjelölésben,
szépkiejtési versenyen, vers- és pró-
zamondásban és nyelvi játékokon
mutathatták meg felkészültségüket.

A Józsefvárosi Önkormányzat
támogatásával szervezett találko-
zó megnyitóján Deme László nyel-
vész professzor, az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének alapító társ-
elnöke köszöntette a vendégeket;
eredményhirdetéskor pedig Hárs
Gábor országgyûlési képviselõtõl
vehették át jutalmukat a legered-
ményesebb versenyzõk.

A rendezvényrõl bõvebb infor-
mációk találhatók az iskola hon-
lapján.

Zay Andrea
igazgató

A Práter Általános Iskola fizika-kémia
szakos tanárt keres részmunkaidõ-
ben, azonnali kezdéssel. Bérezés Kjt.
szerint. Érdeklõdni lehet a 334-2396-
os telefonszámon.

A Gyermekbarát Egyesület már 1925-ben a tagok önkéntes 
befizetéseibõl támogatta a gyerekeket

Hanti Vilmos, az Éhezõ Gyermekekért 
Alapítvány elnöke megnyitja a tanodát

Pál utcai fiúk – tanórák a Grundon

AFõvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt, GRUND- pályázat egyik
nyertese a Németh László Általános Iskola volt. Iskolánkból 35 ötödikes tanuló vett

részt a pályázaton, mely három, különbözõ helyszínen szervezett foglalkozásból állt.
Az elsõ játékban a regény szereplõinek belsõ tulajdonságait: becsület, gyávaság, barát-

ság, árulás kellett megszemélyesíteniük. A játék célja a közösséghez való tartozás, a biza-
lom, szolidaritás, egymás iránti szeretet erõsítése volt. A második foglalkozáson a regény
eseményeit jelenítették meg. A tanulók tintával, mártogatós tollal írtak, zászlót készítet-
tek, és ablakot is gitteltek. Bár a gittet nem rágták meg, mégis kis idõre azonosultak a re-
gény alakjaival. A harmadik foglalkozás témája a „ harc a Grundért” volt. A „Pál utcai fi-
úk” és a „vörösingesek”  harcát lézerjáték segítségével idézték fel számukra. Az illúzió tel-
jesen hiteles volt. A játék célja az élménynyújtás volt, és közben a gyerekek fejleszthették
koncentrációs, valamint kooperációs készségeiket is.

Tanítványaink maradandó élményt szereztek a pályázat segítségével, mely ezen túlme-
nõen hatékony eszköze lett az olvasóvá nevelésnek is. 

Kászoni-Kövendi Mária, az osztályfõnöki munkaközösség vezetõje
Németh László Általános Iskola
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HELYI ÉRTÉKEK

AKulturális Örökségvédelmi
Hivatal országosan 195 újabb

épületet, illetve objektumot nyil-
vánított védetté, valamint a mû-
emléki értékek elvesztése miatt
nyolc ingatlan védettségét törölte
március 14-étõl. A döntés értel-
mében kerületünk hét új védett
mûemlékkel, illetve mûemléki
jellegû területtel gazdagodott.

A védési döntést mindig tudo-
mányos, szakmai kutatás elõzi
meg, melynek során a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal határoz
a mûemlékké nyilvánításról.

Mûemlék az örökségvédelmi
törvény szerint „minden olyan

épített örökségi elem, valamint
azok rendeltetésszerûen összetar-
tozó területe, együttese, rendsze-
re, amely hazánk múltja és a kö-
zösségi hovatartozás-tudat szem-
pontjából kiemelkedõ jelentõsé-
gû történeti, mûvészeti, tudomá-
nyos és mûszaki emlék; alkotóré-
szeivel, tartozékaival és berende-
zési tárgyaival együtt.”

Mûemlékké nyilvánításkor a
legfontosabb kritériumok: a vé-
dendõ emlék kora, egyedisége, ti-
pikussága, közösségi szerepe,
építéstörténeti, és eszmei-szelle-
mi vonatkozása.

NyZ

Gutenberg tér 4., Gutenberg Otthon – Magyarországi Könyv-
nyomdászok és Betûöntõk Segélyezõ Egylete székháza

Salétrom u., református templom

Lõrinc pap tér 2., lakóház, 
Zichy-palota

Mária u. 4., lakóház

Puskin u. 4., Magyar Tisztviselõk
Országos Egyesülete székháza

Tisztviselõtelep (mûemléki jelentõségû terület)

Horánszky utca – Lõrinc pap tér – Mária utca, 
jezsuita templom és rendház

HHHHéééétttt     úúúújjjj     mmmmûûûûeeeemmmmllll éééékkkk    
JJJJóóóózzzzsssseeee ffffvvvváááárrrroooossssbbbbaaaannnn
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A„gyakori kérdések”
menûpontból megtud-
juk, hogy Gyurcsány

Ferenc miniszterelnök és a
többi állami vezetõ fizetése a
megszorítások miatt az idén
nem nõ tovább, és hogy a költ-
ségvetés „nem tud kötelezett-
séget vállalni a 13. havi bér au-
tomatikus kifizetésére”, va-
gyis könnyen lehet, hogy az
idén a kormány tagjai is kény-
telen lesznek lemondani 13.
havi illetményükrõl. Ehhez
képest meglepetést, pontosab-
ban megütközést keltett, ami-
kor kiderült, hogy a miniszte-
rek és államtitkárok milyen
hatalmas összegû juttatásokat
vettek fel. Szûcs Erika szociá-
lis miniszter például jubileumi
jutalomként 3,8 millió forintot
kapott, és 5 millió forinttal
gazdagodtak a tárca államtit-
kárai. Kiss Péter
k a n c e l l á r i a m i -
niszter markát 2,6
millió forint ütöt-
te, a Pénzügymi-
nisztérium szak-
államtitkárai pe-
dig 23 millió fo-
rintot vehettek fel
az elmúlt hónapokban. A kor-
mányszóvivõ szerint tavaly
október óta a kormány egyet-
len tagja sem kapott jutalmat,
a fenti összegek olyan juttatá-
sok, amelyek minden köztiszt-
viselõt megilletnek.

Újra csõdbe 
mehetünk

Elkészült egy szakmai anyag,
amely áprilisban kerül a kor-
mány elé, és amely a magán-
személyek számára is lehetõvé
tenné a csõdöt. A magáncsõd a
hitelezõkkel kötött megállapo-
dáson alapul. A megállapodás
révén az adóst az eljárás kez-
detétõl moratórium védené,
vagyis ez idõ alatt nem lehetne
például a lakását elárverezni,
és megúszná a kiköltöztetést
is. Az adós nevében egy va-
gyongondnok egyeztetne a hi-
telezõkkel a törlesztésrõl, a
tartozások átütemezésérõl. A
másik változat szerint az adós
az eljárás ötéves idõtartama
alatt a vagyongondnokra ru-
házza át a vagyona feletti ren-
delkezési jogot. A vagyongond-
nok kifizetné a tartozások egy
részét, majd az adós befolyó jö-

vedelmeibõl (munkabér, nyug-
díj, jutalék stb.) folyamatosan
törlesztene. Az ötéves együtt-

mûködés végén az
adóst a bíróság fel-
menthetné a tarto-
zás fennmaradó ré-
szének törlesztése
alól.

Alig várom, hogy
a válság miatt ela-
dósodottak megse-

gítésére visszajöjjön az adósok
börtönének intézménye is… 

TOP 100
A válság miatti ürömünkbe
némi öröm is cseppen: nem-
csak a mi kis bankbetéteink,
nyugdíjpénztári megtakarítá-
saink, hanem a világ száz leg-
gazdagabb emberének vagyo-
na is jelentõsen megcsappant.
Ez a kárörvendõknek némi
elégtétellel szolgálhat, de azért
lássuk be, hogy ez igen sovány
vigasz. Talán mégis jó tudni,
hogy a veszteségek nem kímél-
ték a multimilliárdosokat sem
– a milliárd, természetesen,
nem forintban, hanem dollár-
ban értendõ. A Forbes Maga-
zin TOP 100-as listáját vezetõ
Bill Gates, a Microsoft alapító-
ja, Warren Buffett befektetõ és
Carlos Slim Helú mexikói üz-
letember jelentõs vesztesége-
ket szenvedtek el. De nem csak
õk vesztettek el 30-60 milliár-
dos vagyonukból 10-20 milli-
árdot, hanem a lista többi he-
lyezettje is.

A hír hallatán mélyen elgon-
dolkoztam. Megpróbáltam el-
képzelni, mit érezhet most az a

pénzember, aki éppen har-
mincmilliárd dollárral lett sze-
gényebb tavaly óta. Õszintén
szólva fogalmam sincs, hogy
miképp tudnék elaludni azzal
a tudattal, hogy mire reggel fel-
nyitom a szemem, már megint
szegényebb lettem egymilliárd
dollárral. Tovább fûzve a gon-
dolatokat: kíváncsi vagyok,
hogy vajon mirõl mondanak le
most, hogy ennyi nullával let-
tek szegényebbek?  

Mert ha nekem – pártunk és
államunk irányvonala szerint –
megszorításokat kell alkalmaz-
nom jelentéktelen kis privát-
szférámban, akkor én – mond-
juk – lemondok az autós közle-
kedésrõl, hagyom lenõni a fes-
tést a hajamon, és továbbra
sem járok kozmetikushoz, pe-
dig rámférne. De mit csinálhat
egy multimilliárdos? Hogyan
húzza össze magát? Nem veszi
meg magának Alaszkát? Nem
megy ûrutazásra? 

És mi van itthon? Az itthoni
„vagyonkák” közül csak egy-
kettõ haladja meg a Forbes ma-
gazin által jegyzett alsó határt,
az egymilliárd dollárt. A száz
leggazdagabb magyar között
olyanokat találunk, mint
Demján Sándor, a TriGránit
társtulajdonosa, Csányi Sán-
dor, az OTP elnök-vezérigaz-
gatója és Várszegi Gábor, a Fo-
tex tulajdonosa.

Az igazi celebek
Az ünnepelt hírességek nem-
csak népszerûek, hanem több-
nyire egész jól is keresnek. Fel-
téve, persze, hogy nem magya-
rok, mert a hazai kereskedelmi
tévék által celebnek kikiáltott

VVVVáááá llll ssssáááágggg----kkkköööörrrrkkkkéééépppp
A kormányzati honlapon mûködik a válságkalauz
(www.valsagkalauz) címû tájékoztató. Itt információkat
és tanácsokat találhatnak a családok és a vállalkozások
is a krízishelyzetek túléléséhez.

Bill Gates vállalkozását egy pincében kezdte. Most egy „intelligens
házban” él. A látogatók egy mikrochippel közlekedhetnek benne; 

az elektronika az igényekhez igazítja a hõmérsékletet, a zenét. 
A ház mûködését egy speciális Windows NT. vezérli.
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„termék” – külföldi párjával
ellentétben – teljes közisme-
retlenségnek örvend, továbbá
semmilyen említésre méltó
tulajdonsággal vagy teljesít-
ménnyel nem rendelkezik. 

Az igazi celebritások kö-
zött olyan neveket találunk,
mint Oprah Winfrey, ameri-
kai televíziós mûsorvezetõ,
üzletasszony, aki hírnevét
televíziós talk show-jával

alapozta meg. Egyike a 20.
század leggazdagabb, és leg-
befolyásosabb amerikai em-
bereinek. Angelina Jolie si-
keres színésznõ, Beyonce
énekes, David Beckham lab-
darúgósztár, Brad Pitt film-
színész és J. K. Rowling,
Harry Potter kitalálója, a vi-
lág legjobban keresõ írója,
akinek vagyona tavaly 300
millió dollárral nõtt.  k.m.

Amunkahelymegõrzõ támogatás, uniós forrásból,
munkaidõ-csökkentéssel és képzéssel kombinálva se-

gíti a vállalkozásokat a gazdasági válság átvészelésére. A
program célja a vállalkozók alkalmazkodóképességének
és versenyképességének növelése, a munkavállalók mun-
kaerõ-piaci helyzetének javítása és a munkanélkülivé vá-
lás megelõzése. A program keretében – a képzésben való
részvétel idejére – a bérköltség 100 százalékát kompenzál-
ják a minimálbér 200 százalékáig. A támogatás mértéke
legalább 2 millió, legfeljebb 150 millió forint lehet. 

A vállalkozások pályázati jogosultságának vizsgálatát a
DFT-Hungária most térítésmentesen biztosítja minden
vállalkozásnak. A jogosultságvizsgálatot a 06 20 338-0696
telefonszámon és tamop@dft-hungaria.hu e-mail címen
lehet igényelni. A pályázatokat április 1-tõl lehet beadni.

FISZ Hírügynökség

NNNNééééggggyyyy    nnnnaaaapppp    mmmmuuuunnnnkkkkaaaa ,,,,     
ööööttttöööödddd iiii kkkk    nnnnaaaapppp    ttttaaaannnnuuuu llll áááássss

David Beckham angol profi válogatott labdarúgó. 
Talán a legismertebb és legelismertebb európai sztárfutballista 

és médiasztár. Jelenleg az AC Milan játékosa.
Tavaly azzal keresett egymillió dollárt, hogy feleségével, 

Viktóriával együtt megjelent egy dubai szálloda avatásán.

Angelina Jolie nemcsak Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznõ,
fotómodell, szexszimbólum, hanem hatgyermekes családanya is. 
Mindemellett jut energiája az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosság

(UNHCR) jószolgálati nagyköveti feladataira is. Többször is a világ 
legszebb asszonyának választották.

Fidesz: nincs báli hangulat 
Elmaradt a József-bál az idén. A hagyományosan a polgármester által
szervezett mulatságot idén nem szervezték meg. Mint köztudott,
Csécsei Béla (SZDSZ) polgármester tartósan betegállományba vonult,
távollétében a Fidesz-KDNP politikai többségre hárult a döntés, hogy
legyen vagy sem József-bál. A frakció úgy döntött, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzetre való tekintettel nem kíván bált szervezni közpénzen;
Józsefváros ünnepét idén az õszi Józsefvárosi Napokon tartják. 

Az ifjú varázsló története hatalmas vagyont hozott a szerzõnek, 
J. K. Rowlingnak
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Tavaszi-nyári divatújdonságok 

Itt, a nyolcadik kerületben különösen sok csi-
nos fiatalt, diáklányt lehet látni. De vajon jól is

öltöznek? Azt veszik fel, ami illik hozzájuk? Szeret-
nénk, ha az itt lakók is adnának magukra, divatosan,
ápoltan járnának–kelnének. Ezért megállapodtunk a Bu-
dapesti Divatiskolával, hogy évente kétszer tájékoztatják
olvasóinkat a divatújdonságokról.

A józsefvárosi Budapesti Divatiskolában divat- és
stílustervezõ képzés folyik. A klasszikus ruhaterve-

zéshez szükséges, széleskörû ismereteket tanulják és
gyakorolják a hallgatók, ehhez hozzátartozik az aktu-

ális és az elkövetkezendõ divat-elõrejelzések, a trendek
ismerete is. Az iskola tanára, Bajczár Éva textiltervezõ
iparmûvész a Nemzetközi Színbizottság (Intercolor) ma-
gyar tagja. Ez a bizottság határozza meg két évre elõre a
divat változásait és a hozzá tartozó filozófiát. 

Színek
A 2009-es tavaszi –nyári szezonban
a színek hûvösebb tónusúak. A vi-
lágos és a sötét árnyalatokon ke-
resztül az élénk színek az újsze-
rû színhatások sokaságát adják.

A fémes tónusok színesen
csillogó fényekké alakultak, és
mesterséges színhatásokat adnak,
amelyek az új generációs anyagokon
még erõteljesebbek. A kézmûves technoló-
giák a modern anyagokon nagyon érdekes
felületi hatásokat eredményeznek. A roman-
tikus színvilág is képviselteti magát a szín-
trendben. A napfénnyel átitatott sárga árnya-
latok a virágminták vöröses tónusaival a ha-
gyományos színtársításokat hangsúlyozzák.
A természetes zöld árnyalatok és a plasztik-
zöld színei, szintén a szezon újdonságai közé
tartoznak.

HHHHoooollll     vvvvaaaannnn    mmmmáááárrrr     
aaaa    ttttaaaavvvvaaaallllyyyy iiii     rrrroooonnnnggggyyyy????

Az idei tavaszi-nyári divat:
elegánsan egyszerû,

romantikus és természetes,
dinamikus
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Szövetek, mintázatok 
A szöveteknél a tiszta pamuttól a csúcstechno-
lógiával készült anyagokig terjed a skála.  Na-
gyon divatosak lesznek az áttetszõ és a fino-
man fényes felületû anyagok is.

A mintázatoknál a nyomott min-
ták, a romantikus motívumok és a
70-es éveket idézõ geometrikus
minták, a tigris- és a párducmin-
ták, a csíkok és a jacquardok
lesznek divatosak. A

krepp hatású finom
jerseyk, a pliszék és

az azsúr minták sze-
repelnek még ki-

emelt helyen a sze-
zonban.

Formák 
A 2009-es nõi irányzatokban a klasszi-
kus divat szerepel kiemelt helyen. A
blúzoknál az ingblúz vagy a tunika és
az ingblúz keveréke jellemzõ, a
szoknyáknál a bõ szoknyák, a
gömb- és a vastag anyagokból ké-
szült, szoborszerû fazonok. A ru-
háknál a formák a régiek, a min-
ták és az anyagok jelentik az újdonságot. A nadrágoknál a
bõ és szûk vonalvezetésûek egyaránt megtalálhatók. A ka-
bátoknál a férfias stílusúak szerepelnek kiemelt helyen a
szezonban. A szafari és a koloniál stílus újból visszatér a
divatba, amely sportos elemekkel az új casual (lezser) stí-
lust képviseli.

Rose Gáborné
Budapesti Divatiskola

Kelemen Ibolya és Kerria rajzai
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Igazi bolondokháza-hangulat
uralta Józsefváros nagy ré-

szét március 18-án, a helyi ott-
honokban tavaly tavasz óta fel-
halmozott lomok ez évi kikészí-
tésének napján. A metróépítés-
tõl amúgy is sújtott fõútvonalak
végérvényesen bedugultak, a
parkolás pedig teljesen lehetet-
lenné vált. Tömérdek mennyi-
ségû, valamiképp szállításra al-
kalmas, guruló járgány tûnt fel.
Ütött-kopott utánfutók, kisfur-
gonok, rögtönzött tetõcsomag-
tartók, bevásárló- és babako-
csik, bõröndök, és számos
egyéb, sehova be nem sorolható
szerkezeten szállították az
„élelmes” emberek a szemétku-
pacokban fellelt kincseket. Egy-
szóval, zsongott az egész kerü-
let, amelyet még egy hasonlóan
õrült, viharos-szeles, napsütés-
sel és havazással egyaránt tarkí-
tott idõjárás fokozott a véglete-
kig. Ez, persze, nem akadályoz-
ta meg a nyugodtabb lelkületû
guberálókat abban, hogy az ott-
honról hozott vagy helyben fel-
lelt kisszékeiken kakasként ül-
dögéljenek szerzeményeik mel-

lett, zsebrádió-hallgatással mú-
latva az idõt addig, amíg az al-
kalmas szállítójármû befut.

Elképesztõ, mi mindent lehet
felhalmozni egy lakásban egy
év alatt - vagy talán hosszabb
távon. Vajon hol tartottuk ed-
dig ezt a rengeteg kacatot, és
miben bíztunk? Hogy egy va-
rázslatos reggelen felébredve
az eltört holmik összeforrnak, a
lyukas gumik befoltozódnak, a
törött holmik újra épek lesznek,
a régi, ütött-kopott szekrények
helyén új, modern bútor terem,
s a rég elhalt növények egy-
szerre feltámadnak?

Józsefváros utcáit ugyanis ré-
gi nyílászárók, széthasadt gu-
miabroncsok, WC- és mosdó-
kagylók, nemkívánatossá vált
fûtõalkalmatosságok, építõipa-
ri hulladék, temérdek, talán so-
ha nem hordott felnõtt- és gye-
rekholmi, penészes, dohos bú-
torok, elsárgult ezeréves maga-
zinok, és az idõközben talán el-
felejtett decemberi karácsony-
fák rég csupaszra kopaszodott
maradványai árasztották el e
kora tavaszi napon. (kovács)

Felszámolják 
a kátyúkat

Akerületi, illetve a Józsefvároson áthaladó autósok életét is
megkeserítik a balesetveszélyes kátyúk, amelyek a gépko-

csikban is komoly károkat tehetnek. A Józsefvárosi Vagyonke-
zelõ Kft. nemcsak a hatáskörébe tartozó úthibákat igyekszik fel-
számolni, hanem a fõvároshoz, a közmûvekhez tartozó terüle-
tek balesetveszélyes pontjairól is értesítést küld a felelõsöknek.
Amint az a képeken is látszik, legalább két kátyúval már keve-
sebb van Józsefvárosban. Teendõ, persze, maradt ezen a terüle-
ten is, a munka tehát folyamatos. 

Kezdõdik a parkosítás
Elkezdõdött a tavasz, a kerti munkák fõ szezonja. A parkfenn-
tartás területén a vagyonkezelõ célja a tavalyi évben elért ered-
mények megtartása, de a költségvetés helyzete ezt a területet is
súlyosan érinti. Folyamatos egyeztetés folyt a kertészek, a Kis-
falu Kft. és az Önkormányzat illetékeseivel a csökkentett, még-
is hatékony program részleteirõl, amelyrõl késõbb olvasóink-
nak részletesen beszámolunk majd.

A hideg idõ elmúltával, a takarításon túl, a látványosabb és a
fagyos idõ színtelenségét felváltó növények telepítése is meg-
kezdõdik.

Lászay János

A képen a fõvároshoz tartozó úton egy balesetveszélyes kátyú 
látható a Baleseti Kórház elõtt, a Gázláng utca torkolatánál, 

melyet az FKFV Rt. „helyreállított”.

Ez itt a JVK Kft. által elvégeztetett kátyúzás az Asztalos Sándor utcában.

Lomtalanítás Józsefvárosban
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Húsvéti kézmûves
foglalkozás a Kesz-
tyûgyár Közösségi
Házban április 10-
én, pénteken kettõ-
tõl négyig:

– Tojásfestés
– Írókázás
– Tojástartók készítése
– Nyuszi-ugróverseny kicsiknek
– Locsolóvers-mondó verseny

A program 
az Európai Unió 
támogatásával
valósul meg. 

Cím: 
1084 Mátyás 
tér 15.

Ajózsefvárosi egészségügyi dol-
gozókat ösztönözni kívánja az
önkormányzat, és nem rajtuk

spórolni – hangsúlyozta Kocsis Máté
alpolgármester (Fidesz) a Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat összdolgozói
értekezletén, március 24-én, ahol beje-
lentette, hogy a költségvetési megszo-
rítások ellenére az önkormányzat az

egészségügyi dolgozók étkeztetését
havi 9000 Ft-tal és magánnyugdíj-
megtakarításaikat havi 2500 Ft-tal tá-
mogatni fogja. Kocsis Máté szerint az
egészségügyi ágazat épp eléggé ki
van véreztetve, és az egészségügyi
dolgozók így is jóval a kötelességük
fölött teljesítenek, amiért megbecsülés
és köszönet jár nekik. 

Létrejött az új Országos Pszichiátriai
Központ (OPK). Az Országos Pszichi-

átriai és Neurológiai Intézet két évvel ez-
elõtti bezárása ellenére az új központ nem
betegellátással, hanem adatgyûjtéssel és
tudományos kutatással foglalkozik. 

Az OPK székhelyét a Semmelweis
Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinikája biztosítja, ahol a kutatások je-
lentõs része korábban is zajlott. A köz-
pont szakmai felügyeletével az egészség-

ügyi miniszter prof. dr. Bitter Istvánt, a
klinika igazgatóját bízta meg. A központ
fõ tevékenysége az adatgyûjtés, adatfel-
dolgozás, a problémák összegyûjtése és a
korrekciós stratégia kidolgozása a beteg-
ellátás színvonalának emelése érdeké-
ben. Koordinálják a tudományos kutatá-
sokat, és elõsegítik a pszichiátriával kap-
csolatos, jogi kérdések tisztázását, illetve
új jogszabályokat kezdeményeznek.

nyz

Auróra utcai rendelõintézet 

Van munka, bõven
Az önkormányzat januárban indí-
totta el a Szûrõ Szombatok elne-
vezésû programját a leggyakoribb
népbetegségek leküzdése érdeké-
ben. Az eddigi három alkalommal
lezajlott ingyenes vizsgálatok so-

rán, a szív- és érrendszeri betegségek szûrésén a
megjelentek 89%-át, az allergiológiai szûrésen 96%-
ukat, a fej és nyaksebészeti szûrésen 59%-ukat hívták
vissza további kezelésre.

Új Egészségközpontra nincs 
esély, de az Auróra utcai Rendelõ
felújítása napirenden marad

A gazdasági és hitelválság hatására több kerületi
beruházás forgatókönyvét kellett átírni. Most már
biztos, hogy ezek között van az Auróra utcai Ren-
delõintézet helyett tervezett, vadonatúj Egészség-
központ is. A magántõke bevonásával tervezett,
több milliárdos beruházás azonban mára már irreá-
lisnak tûnik, hiszen a jelenlegi hitelválság közepet-
te nincs olyan tõkeerõs befektetõ, aki partnere tud-
na lenni ebben az önkormányzatnak. A képviselõ-
testület az Auróra utcai Rendelõintézet felújításáról
azonban továbbra sem mond le. Egy új központ
építésérõl most álmodni sem lehet, de a képviselõk
szeretnék, hogy a mostani rendelõben is a 21. szá-
zadban elvárható körülmények várják a józsefváro-
siakat. A rendelõintézet felújításához szükséges
költségeket 520-600 millió forintra becsülik.

Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora és Dr. Székely Tamás 
egészségügyi miniszter aláírják a szerzõdést az új OPK létrejöttérõl

Új Országos Pszichiátriai Központ

NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa     ffff oooottttóóóó jjjj aaaa

Dr. Kocsis Máté és dr. Dénes Margit a JESZ értekezletén
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Budapest Nagyvárad téri 
Református Egyházközség

Áldott feltámadás-ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak! 

Húsvéti ünnepi alkalmaink: 
Április 6-11. hétfõ-szombat 18.00 Passió-hét az altemplomban 
Április 10. Nagypéntek 10.00 Úrvacsorás istentisztelet 
Április 12. Húsvétvasárnap 10.00 Úrvacsorás istentisztelet 
Április 13. Húsvéthétfõ 10.00 Úrvacsorás istentisztelet 

Személyes ügyek intézése (keresztelõ, házasság, temetés, 
egyéni lelki gondozás, gyülekezetbe történõ bejelentkezés) 

a Lelkészi Hivatalban. 

1089 Üllõi út 90. H-P 9-13 óra között. 
Telefonos idõpont egyeztetés: 210-4459. 

Húsvéti üzenetünk – Jézus mondja: 
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én-bennem, ha meghal
is, él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (János 11,25) 

Nagyböjt idején is gyak-
ran jutnak eszembe
gyermekkorom ünne-

pei, különösen a Húsvét örö-
me. Házunk udvarának köze-
pén szépen megmûvelt, kör
alakú növénysáv húzódott. Ez
a bukszusbokor jeles hely volt,
hiszen Húsvéthétfõn ide rejtet-
ték szüleim a nekem szánt
ajándékot: néhány csokoládét,
cukrot, apróságot. 

Ma nem mernék bármit is el-
rejteni a józsefvárosi bokrok tö-
vében, fõleg nem merném ke-
resni. Napjainkban a Húsvét
különben sem a meglepetések
ünnepe, hiszen a mindent tudó
gyerek és felnõtt már nem ér-
zékeny a titkok iránt. Pedig a
Húsvét – titok: miért szeret
minket annyira az Isten, hogy
meghalt értünk? Megérdemel-

jük? Leszoktunk már arról,
hogy egymásnak meglepetést
szerezzünk, legfeljebb megle-
petést okozunk… 

Egyáltalán, tudunk még ün-
nepelni?

Ezért nekem, katolikus pap-
nak a Húsvét ezt jelenti: máso-
kat megajándékozni, örömet
szerezni. Plébániánkon már
évek óta próbálunk segíteni
nemcsak a hajléktalanokon,

hanem azokon az idõseken,
gyerekeken, családokon, akik
rejtegetik szegénységüket. Sok
családot ismerek, akik már
alig tudják kifizetni a számlái-
kat, és ha a szükséges gyógy-
szereket is megvásárolják, leg-
feljebb tészta jut az asztalukra
egész hónapon át. Ezért nagy
lépésre szántam el magam:
amint régen, a háború után vo-
natra szálltak az emberek,
hogy vidékrõl beszerezzék a
legszükségesebbeket, én is el-
indulok, hogy megpróbáljak
idõseinknek, szegény családja-
inknak krumplit, káposztát,
tésztát, szárazkolbászt – élel-
miszert szerezni. Elõször azt
hittem, nincs aki segítsen,
most már többen is ajánlkoz-
nak: majd mi segítünk!

Húsvéthétfõn Józsefváros
jelképes bukszusának tövébe
a katolikus Egyház Isten sze-
retetét teszi. Ez a segítség a mi
húsvéti ajándékunk!

Bajzáth Ferenc plébános

ÚÚÚÚjjjj     lllleeeellllkkkkéééésssszzzz    aaaazzzz    EEEEvvvvaaaannnnggggééééllll iiiikkkkuuuussss
EEEEggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzssssééééggggbbbbeeeennnn

Új lelkésze van a Józsefvárosi Evangélikus Egyház-
községnek. Szabó Bertalan Pétert március 14-én

iktatták be hivatalába. A fiatal lelkész Kertész Gézától
vette át a gyülekezetet, aki huszonhárom évig volt a Jó-
zsefvárosi Evangélikus Egyházközösség vezetõje.

Szabó Bertalan Péter, aradi születésû teológus a
Mosonmagyaróváron teljesített, segédlelkészi szol-
gálatát követõen érkezett kerületünkbe. A fiatal, tett-
erõs lelkész szeretné folytatni elõdje munkáját, és to-
vább bõvíteni, építeni a jelenlegi háromszázötven fõs
gyülekezetet. A bibliaórák mellett a gyermekeknek
hittanórákat szervez, és baba-mama kört kíván indí-
tani, hogy a gyerekek „belenõjenek” a gyülekezetbe.
A közösségépítõ programok mellett szeretné a józsef-
városi templomot „láthatóbbá tenni” olyan kulturális
rendezvények szervezésével, melyeken a gyülekezet
tagjai mellett bárki részt vehet. nyz

Szeretettel hívunk minden ked-
ves testvért a Karácsony Sándor
utca 31-33. alatt található gyüle-
kezeti termünkbe, ahol április
2-án, csütörtökön este 17.00 órá-
tól böjti ökumenikus imaórát
tartunk. 

Reménységünk szerint ezzel az
alkalommal újraéleszthetjük a

böjti imaórák alkalmait, és együtt
imádkozhatunk Urunk akarata
szerint. 

Böjti elcsendesedésünkön és
egész életünkön legyen Isten ál-
dása. 

Szeretettel
Szabó Bertalan Péter

evangélikus lelkész

JJJJóóóózzzzsssseeee ffffvvvváááárrrroooossss iiii     HHHHúúúússssvvvvéééétttt     2222000000009999....
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Apró tanácsok – most 
csak férfiaknak

Rendeljen egy ilyen tûzoltóautót a
locsolkodás napjára! Gyõzze meg
a család és a környék hölgytagjait,
hogy az olcsó kölniknél a sör vitat-
hatatlanul jobb illatú, ráadásul
több nõi magazinban is olvasta
szépítõ hatását. Ha mégse válna
be a magyarázat, hát oltsák vele a
szomjukat, ahogyan azt a jármû
felirata is hirdeti. S ne feledjék: a
locsolóautónak akkor is hasznát
veszik, ha netán mulatozás köz-
ben lángra kapna a tûzhelyen fele-
dett húsvéti menü! k.o.

Mûvészetek találkozása
Varju Kati selyemfestõmûvész kiállítása  április 2-án, csütörtö-
kön 18 órakor nyílik a Mitra Étterem és Kávézóban (1082 Bu-
dapest, Nap u. 23.). Közremûködnek a Józsefvárosi Zeneisko-
la mûvésztanárai, Balázsné Szatmári Éva és Oláhné Kovács
Anna. 

A Polgárok Háza programjaiból
Március 31-április 14.

Március 31., kedd 18.00: Közéleti Szalon – Kondor Katalin
estje.Vendég: Hegedûs Endre zongoramûvész
Április 1., szerda 18.00: Budai Ilona népdalkör 
Április 2., csütörtök 18.00: Civil Akadémia. Závodszky Péter: In-
nováció, tudomány- és technológiapolitika; Fritz Tamás: A követ-
kezmények nélküli ország c. elõadása
Április 3., péntek 18.00: „Adok, hogy adhass” – jótékonysági est
Jelenczki István filmrendezõnek a kifosztott Magyarországról szó-
ló dokumentumfilmje elkészítéséért. Fellép: Kolti Helga színmû-
vész, Maczkó Mária énekmûvész, Blaskó Péter színmûvész, Boros
Zoltán színmûvész, Bogár László közgazdász, Molnár V. József
néplélek-kutató. Háziasszony: dr. Bencze Izabella jogász. 
Április 6-7. és 20-21., 16.00-19.00: Kardos Zsófia Découpage
Kézmûves tanfolyam. Információ: zsofia.kardos@globealcon-
tact.hu; 20/5225-877 www.globealcontact.hu
Április 8., szerda 18.00: „Trianon a tankönyvekben”- Bemutatko-
zik a Trianoni Szemle. Bevezetõt mond: Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke. Elõadást tart: Raffay Ernõ történész,
Szidiropulosz Archimédesz szociológus, a Trianoni Szemle szer-
kesztõi, Kiss Dénes író, a Trianon Társaság elnöke.
Április 9., csütörtök 15.00: „Lornyon és sétapálca”- nyugdíjas
klub 
Április 9., csütörtök 17.30: Kibeszélõk Klubja. Az Echo TV és a
Magyar Hírlap nézõi és olvasói klubja. Mûsorvezetõ: Pörzse Sán-
dor, Németh Miklós Attila, Vámos György. Háziasszony:
Markovics Mara 
Április 14., kedd 18.00: Képzõmûvészeti Szalon – Fenyvesi And-
rás „Ikonjaim” címû kiállításának megnyitója. Megnyitja: Simon
M. Veronika, Munkácsy-érmes festõmûvész. Közremûködnek:
Stancsics Erzsébet Krúdy-emlékérmes költõ, Szántai Sándor író
és Enyedi Béla ART és Nívó-díjas daltulajdonos

Polgárok Háza (1089 Bp. Visi Imre u. 6.) 
+36-1/299-8050
polgarokhaza@chello.hu, 
telefax: +36-1/299-8061

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Polgárok Házát 
mûködtetõ Szövetség a Nemzetért Alapítványt!

Adószám: 18177428-1-42
Köszönjük!

Irodalmi zenék a Károlyi-palotában
A sorozat második elõadására április 3-án este 7 órakor kerül
sor. Mûsoron: Villanások – Arthur Rimbaud versei és
Benjamin Britten zenekari dalciklusa. A mûveket ismerteti és
vezényel: Rohmann Imre, a salzburgi Mozart Akadémia pro-
fesszora. Közremûködik Lengyel Ferenc (vers) és Megyesi
Zoltán (ének). A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok és a
Petõfi Irodalmi Múzeum közös sorozatát Szilágyi Mihály
szerkesztette. 

Április 8.: Vendég: Rimóczi László, író, forgatókönyvíró
Beszélget vele: Szappanos Gábor. Zene: Plastic Rabbits
Formáció
Április 22.: Vendég: Payer Imre, költõ, irodalomtörténész
(kötetbemutató). Beszélget vele: Novák Valentin
Zene: Plastic Rabbits Formáció

Kelemeni esték az Apa-cukában

Prof. Dr. Rudas Imre BMF rektor kitüntetése
A Magyar Köztársaság elnöke Dr. Rudas Imre professzornak, a
Budapesti Mûszaki Fõiskola rektorának oktatói, tudományos
kutatói, tudományszervezõi, és felsõoktatás vezetõi tevékenysé-
ge elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike-
resztje kitüntetést adományozta. Rudas Imre jelentõs szerepet
vállal a hazai felsõoktatás irányításában is. 2004-2005 között a
Mûszaki Felsõoktatás Rektori Fõigazgatói Kollégiumának, 2005-
2006-ban a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia elnöke volt. 2006-
2008-ban a Magyar Rektori Konferencia társelnöki tisztségét töl-
tötte be, 2008-tól a testület elnöke. Tagja az European University
Association Council-nak, a Felsõoktatási Kerekasztalnak, a Ma-
gyar Bologna Bizottságnak, valamint a KUTIT-nak. 



CSÖRGÕSIPKA: ÁPRILIS 1.

16

Rajtam tehát már nem múlik, hogy
madárcsicsergõs hajnalra ébredjek,
hogy harmatcseppeket szárítson a

kelõ napsugár, s mindennek néma és ra-
jongó tanúja legyek. Itt a nyári idõszámí-
tás. Országunk fõilletékesei idejében  kör-
beszórták a figyelmeztetést, hogy március
utolsó napján, hajnali kettõkor elõre kell ál-
lítani az órákat, hogy családom szinkron-
ban legyen a világközösséggel, amelyek-
ben mindenhol ezt teszik. A hálátlan fel-
adatot, miszerint hajnali kettõkor, vagy
utólag, de mindenképpen  át kell állítani az
órákat, nálunk szerénységem vállalta, illet-
ve nem akadt más, aki elvégezte volna. En-
gem, aki híresen tyúkokkal nyugovóra térõ
alkat vagyok, s pitymallatkor legszíveseb-
ben együtt ugatnék házõrzõ ebemmel, va-
lósággal az õrületbe kerget a feladat. Ezt a
kis ketyegõt elõre átállí-
tom, az elektronikusat
majd utólag. Garantált,
hogy valami kimarad, s
lekésünk tárgyalást, is-
kolát, mozit, találkát,
meccset, rendelést. Tu-
dom, amit tudnom illik,
hogy az egész átállítási
õrületet a villanyáram-

mal való takarékosság ihlette, s e
miatt bõven megelõzte a korát.
Azt is kibogarásztam, hogy
William Willet már 1907-
ben szorgalmazta a nyári
idõszámítás bevezetését, s
1976-ban a franciák ve-
zették be elsõnek, három
évvel az elsõ olajárrobbanás
után. Magyarországon elõször
1916-ban intézkedtek az órák át-
állításáról, de rendszeresen 1980
óta szerepel az életünkben. 1996-ban
kormányrendelet döntött arról, hogy az át-
állítás mellet szavazó 100 országhoz mi is
csatlakozunk. Ekkor még egyértelmûnek
tûnt, hogy az intézkedés jelentõs energia-
megtakarítást eredményez, mára kétséges-
ség vált, hogy az egészen más technikai

színvonalú villamos
berendezéseknél je-
lentkezik-e még va-
lamiféle haszon. A
napfényes idõszak-
ban bekapcsolnak a
légkondicionálók, s
máris oda a remélt
világítási megtaka-
rítás.

Az ember biológiai órája nem nagyon
érti az okos rendeleteket. A cél, hogy a
nap 24 órájából az ébren töltött 10 óra
napfényes idõszakra essen, okos elképze-
lés, de csõd, ha arra gondolok, mennyire
máskor kel a nap Tokióban és a Kanári

szigeteken. A Rió de Janeiróban
rikoltozó hajnali kakasok sem

foglalkoznak a bioritmusu-
kat szabályozó rendelettel.
Nem is törõdnek vele, szét-
kukorékolják az északi félte-
kérõl érkezett celebek álmát,
nálunk meg egy órácskát a
nyílt pályán vesztegelnek a
vonatok, hogy belesimuljanak

az egységes nyári idõszámításba.
Hallgatom a fõ-illetékesek érvelését,

hogy lám, a napfényes idõszakban keve-
sebb a baleset, jobbak a látási viszonyok, s
látom, hogy a busz végállomásánál kor-
mányra bukva hortyog a vezetõ. Nekem
déli fél kettõkor tányérba zuhan az orrom,
olyan álmos vagyok.

Na ja, átállítottuk az órákat, mert iga-
zodni kell, hogy EU – kompatibilisek le-
gyünk. Mire megszokjuk az új ritmust,
újra átállítjuk az órákat, s hónapokat kó-
válygunk megint az álmosságtól. Az a va-
laki, aki kitalálta és érvényben tartotta az
óraátállítás aktusát, közben egyfolytában
röhög a markába, hogy több mint száz or-
szág népével mennyire kibabrált.

H.I.

Areggeli rohanás közben éppen kapnám magamra a tri-
kót, de szentségelve konstatálom: az egyik pántja majd-
nem pontosan középen kettéválva lifeg, vagyis használ-

hatatlan a továbbiakban. Nyilván rossz helyre tehettem, s mint
mindent, ezt is megrágta az úgynevezett törpenyúl. Õ az a tá-
volról sem kisméretû élõlény, aki tavaly májusban került hoz-
zánk a kisfiam szülinapja alkalmából, s azóta szüntelenül pusz-
tít mindent, amit ér. Miközben újabb ruhadarabot keresek, õ
már felugrott a tévé mögé, s
az onnan kivezetõ, még vala-
melyest ép vezetékeket kezdi
aprítani, hogy minél akadály-
mentesebb utat törhessen a
készülék melletti jutalomfala-
tos doboz felé. Amint lezava-
rom, bosszút áll. A még sza-
naszét heverõ ágynemûkkel
borított heverõn landol, s ka-
parni kezdi a takarót, hogy
hozzáférjen a már szitává lé-
nyegült lepedõhöz – úgy tû-
nik, még mindig lát benne
fantáziát. Félig húzott gatyá-
ban újabb üvöltõs vetõdést kí-
sérlek meg a szörnyeteg felé,
mielõtt még eszébe jutna: meg

is kéne „jelölni” fekhelyünket. Kirobogok a mosdóba, mire visz-
szaérek, a padlón hagyott legoautó kerekérõl Manó épp lerágja
a gumiabroncsot. Összehangolt kéz- és láblegyintéssel, dühöd-
ten próbálom elérni az állatot, aki, felismervén a veszélyt, siet-
ve odébb ugrik. 

Közben valahogy mégis összekészülünk, indulás elõtt még
feltakarítom a fürdõszobát, persze, a fenevad után, aki – minden
erõfeszítésem ellenére – továbbra is a helyiség padlózatát tartja

WC-nek. Ekkor indulok meg-
keresni, hogy végre visszazár-
jam a ketrecébe. A gyerekszo-
bában lelek rá, ahol a tévé már
csak sistereg, ugyanis amíg la-
pátoltam, megint szétrágta az
ajtó mögött futó kábelvezeté-
ket. Fülembe csengenek elõzõ
gazdájának szavai: nem tudja
miért, de egyszerûen gerjed a
kábelekre…

Az oviba vezetõ úton, meg-
rágott sarkú cipõmben lépe-
getve, ezredjére is megfoga-
dom: tepsiben tálalom Hús-
vétra, s megkérek egy arany-
halat, idén hozná-e nekünk õ
az ajándékokat. (k.o.)

A tepsi, a nyuszi, meg a kábel

Átálltam a nyárra!
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Budapest két keréken
Most már egyre valószínûbb, hogy az idén is lesz tavasz.
Elõkerülnek a bringák, robogók és motorbiciklik. A Szabó
Ervin Könyvtár régi plakátokat, fotó-
kat és kiadványokat vett elõ, hogy
felidézze a városi kétkerekûzés teg-
napjait. A kiállításon kereskedelmi és
versenyplakátok, múlt századi fotog-

ráfiák, karikatúrák, aprónyomtatványok és könyvek fogadják a láto-
gatókat. A dokumentumok a velocipédek megjelenésétõl a Csepelek
és Bervák tündökléséig követik a biciklizés és motorozás történetét. 
A kiállítás május 30-ig tekinthetõ meg a Szabó Ervin Könyvtár Bu-
dapest Gyûjteményben. 

Szkíta aranykincsek 
A szkíták a Krisztus elõtti 8. században új, lovas no-
mád népként vonták uralmuk alá az eurázsiai sztyep-
pét. Birodalmuk központja a Kárpátok, a Fekete-ten-
ger és a Kaukázus által határolt terület volt. Fejedel-
meik sírja fölé hatalmas, kurgánnak nevezett sírhal-
mokat emeltek, a halottakat pedig csodálatos arany-
tárgyakkal együtt temették el. A kurgánok ékszer, ru-
házat- és fegyverleletei mellett megismerkedhetünk a
titokzatos ókori nép két kontinenst összekötõ kulturá-
lis és gazdasági kapcsolataival, és a szkíta kultúra legfontosabb emlékeivel. A kiállítás a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban május 31-ig látogatható. 

Haydn és az idõ 
Emlékkiállítás Haydn halálának 200. évfor-
dulója alkalmából az Iparmûvészeti Múze-
umban. A kiállítás egymás mellé állítja az
Esterházy-család gyûjteményeibõl szár-
mazó órák legszebb darabjait, mechani-
kus, zenélõ szerkezeteket, automatákat,
kottákat, hangszereket, képzõ- és iparmû-
vészeti tárgyakat. A tárgyak egymást erõ-
sítve és értelmezve szolgálják a kiállítás
mögötti ideát: mit jelent, mit jelentett az

idõ a 18. század embere számára az életben, a zenében, és hogyan változott meg mára. A
kiállítás 2010. februárig tekinthetõ meg az Iparmûvészeti Múzeumban.

Tavaszi Bor és Jazzfesztivál Budapest 
Negyedik alkalommal rendezik meg a Ta-
vaszi Borfesztivált Budapesten, a Város-
háza-parkban (a Deák tér mellett), amely
2009-tõl Tavaszi Bor és Jazzfesztivál né-
ven várja az érdeklõdõket. Húsvétkor (áp-
rilis 11-12-13.) kiváló borokkal, jazz-ze-
nével és ízletes falatokkal várnak minden-
kit. Idén is közel harminc pincészet képvi-
selteti magát. A remek borok és pálinkák
méltó kísérõjeként ízletes sajtok, manga-
licából készült ételek, magyaros és rend-
hagyó, különleges ízek fogadják a látoga-
tókat. Városháza park, április 11 - 13.
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A Józsefvárosi
Galéria 

programjai 
(VIII. József krt. 70.)

Április 1. 15.00 óra: Zenés barango-
lás a világ legszebb tájain sorozat –
Berlin - a régi - új német fõváros. Elõ-
adó: Kiss Imre Károly tanár, idegen-
vezetõ.
Április 4. 15.00 óra: A Józsefvárosi-
ak Együtt Egymásért Klub zenés, mû-
soros klubdélutánja. Szervezõ: Harcz
(Nyári) Margó.
Április 7. 16:00 óra: Társasházak La-
kóközösségei Érdekvédelmi Szerveze-
tének társasházakkal kapcsolatos szak-
tanácsadása 16 órától. 
Április 8. 17.00 óra: A Kisgrafika Ba-
rátok Körének 50 éves jubileumi kiál-
lítása.  A kiállítás megtekinthetõ ápri-
lis 24-ig, munkanapokon 9-18 óráig.
Április 22. 15.00 óra: „A magyarság és
keleti rokonaink III.” c. elõadássorozat
A kurultáj, a madjar – magyar törzsi
gyûlések krónikája. Elõadó: Bíró András
Zsolt, antropológus, humán-biológus.
Április 23. 17.30 óra: Galériakoncert -
„Április, ó április”. Dalok, áriák, opera-
részletek. Elõadók: a Józsefvárosi Zene-
barát Kör tagjai: Galgóczy Dóra, Kecs-
kés Sándor, Korpás Ferenc, Kozári Já-
nos, Ormándy József, Pánti Anna,
Portisch Lajos, Zábó Gyula, Zöld Ildikó.
Mûvészeti vezetõ: Pálinkás Péter kar-
nagy, zongorán kísér: Papp Gyula mû-
vész-tanár.
Április 29. 15.00 óra: VI. epizód:
„Herkules válaszúton” (római szín) -
Vetített képes elõadás Jankovics Mar-
cell animációs sorozata alapján, a Vá-
rosvédõ Csoporttal közös szervezés-
ben. Elõadó: Martsa Piroska animátor.
Április 30. 17.30 óra: A Fõvárosi
Képépítõ Stúdió csoportos képzõmû-
vészeti kiállítása „Külsõ és belsõ törté-
nések” címmel. Megnyitja: Sipos End-
re mûvészeti író. Közremûködik: Tö-
rök Tibor gitármûvész és tanítványai.

Józsefvárosi Ifjúsági 
Információs Iroda 
Nyitva: hétfõ-péntek 9-tõl 17 óráig
Április 3-án és 17-én 15-17 óra kö-
zött: dr. Kovács Gabriella Eszter ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást nyújt
polgári jogi, családjogi (házassági bon-
tóper, gyermekelhelyezés, gyermektar-
tásdíj) és büntetõjogi ügyekben.

ké
t 

ke
ré

ke
n



NAPLÓ

18

Rendszeres
programok

� Minden hónap 2., 3.,
4. csütörtökén 14 -18 között:
Nótakör Fényes György vezeté-
sével az Orczy-park fõépület-
ében.
Minden hónap harmadik szom-
batján 15 órakor: Nagymûsor. 
� Minden hónap utolsó csütör-
tökén 14 órától: ingyenes nóta-
mûsor. 
Minden vasárnap 11-tõl a Fa-
házban: Anonim Alkoholisták
gyûlése – mindenki számára
nyitva

Tanfolyamok
� Kéthetente pénteken 17:20-
tól 21:30-ig: Táncterápia Nagy
Márton vezetésével.
�Szerdánként 16:30-tól 17:30-ig
és 17:30-tól 18:30-ig: Kreatív
Mozgás- Zene- Tánc foglalkozás
a Tánc-Lánc Egyesületszervezé-
sében, a foglalkozást vezeti:
Harsányi Ildikó. Várjuk a 2,5- 8
éves korú gyerekeket és szüleiket. 
� Minden kedden és csütörtö-
kön 16-tól-18.30-ig a Faházban:
Tudor Alapítvány, Tehetséggon-
dozó Tanoda. Várja a 2,5- 8 éves
gyerekeket, akik kreatívak és ké-
pességeiket szeretnék fejleszte-
ni. Számítástechnika, angol,
táblajáték- oktatás és kézmûves
foglalkozások.

Sporttanfolyamok
� Orczy Foci Suli az 1993 és
1997 között született, futballsze-
retõ gyerekeknek.
Keddenként: 15.30-16.30,
csütörtökönként 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 gye-
rekeket.
Keddenként 16.30-17.30, 
csütörtökönként: 16.30-18 és
szombatonként: 9-11 között.
Az edzéseket vezeti: Bitó Tibor.

Szabadtéri 
sportolási 
lehetõségek

Mindennap 7-tõl 22-ig:
Mûfüves labdarúgó pálya
Labdarúgó nagypálya
Atlétika pálya
Kresz park
Bõvebb információ: 
www.felelakozos.hu
Kosárlabda pálya
Erdei futópálya
Teniszpálya

A programokkal, tanfolyamok-
kal és pályabérlésekkel kapcso-
latban érdeklõdjenek a sport-
szervezõnél 9 és 16 óra között, a
36 (1) 333-1303-as telefonszá-
mon.

Bérelhetõ pályák
Mûfüves Labdarúgópálya:
8400 ft/óra
Teniszpálya: 1300 ft/óra
Telefon: 333-9501

Mûfüves labdarúgó-bajnok-
ság indul az Orczy- Parkban
áprilistól.
Jelentkezni lehet a 0670/866-
0556-os telefonszámon.

MMMMeeeennnnnnnnyyyy iiii tttt     éééérrrr     aaaa    ddddiiiipppplllloooommmmaaaa    
eeeeggggyyyy    cccc iiii ggggáááánnnnyyyy    éééé llll eeeettttéééébbbbeeeennnn????
Az illetlen kérdést Raduly Józsefnek, az ismert cigánypo-
litikusnak tettem fel akkor, amikor fülembe jutott, hogy
meglévõ négy diplomája mellé, a napokban szerezte meg
az ötödiket. Most a Corvinus Egyetem Társadalomtudo-
mányi és Politikai Karán politikai és médiaszakértõi okle-
velét vehette át. 

– Örülök, hogy a hírben
nem csak egy 61 éves, jó-
zsefvárosi cigány maga-
mutogatását érzi, aki
szüntelen kavar valamit,
hogy önmagát fényezze.
Szabolcsban, Gáván szü-
lettem, analfabéta szülõk
nyolcadik purdéjaként, s
csodálattal néztem, hogy

apám mindenféle iskola nélkül, választott képviselõje, szószólója
lehetett a falu cigányságának. Századokon át a mellõzöttség, sér-
tettség érzésével illeszkedtek a többségi társadalomba. Gyerekkori
felismerésem volt, hogy hatásos képviseletet tudással, képzettség-
gel csak partneri viszonyban lehetséges vállalni. Ezért telt az éle-
tem fékezhetetlen tanulásvággyal.

– Eddig, küzdött a „díszcigány” titulus ellen, lassan azonban, éppen
az ön életének példája ad új értelmet a kifejezésnek.

– Nézze, belátom, hogy más 61 éves nem szorítja a pocakját is-
kolapadba, de egész életemben irritált, hogy az etalonnak kikiál-
tott cigány emberek többsége „vakerral”, dumával pótolta az éle-
tébõl hiányzó tudást, iskolát. Én az utánam következõ nemzedé-
keknek szerettem volna példát adni arra, hogy a tanulást nem le-
het abbahagyni, s még elkezdeni se késõ érettebb korban sem,
csak iszonyú elszántság kell hozzá. Egész életemben azt kutat-
tam, hogyan lehetnék hiteles, képzett cigány érdekképviselõ. Ti-
zennégy éves koromtól, amikor szakmunkástanuló lettem, máig
megszállott cigányvezetõ vagyok. Sokféle tisztséget töltöttem be,
többek között nyolc évig voltam az Országos Cigány Önkor-
mányzat alelnöke. A semmibõl szerveztem és vezettem 17 éven
át a 100 tagú cigányzenekart, mely egyetlen fillér állami támoga-
tás nélkül lett világhírû. Velejéig ismerem a hazai cigányság éle-
tét és gondjait. Ettõl lennék „díszcigány?” Ez a legkeményebb
szolgálat, légiós kiképzés.

– Az utóbbi negyedszázad cigányügyi kudarcai nem adnak okot a
melldöngetésre, a panaszkodást meg éppen Ön ítélte el.

– Újra kell fogalmazni a hazai cigányság életének dimenzióit, s
e munkában a többségi társadalom és a kormány egyenrangú
partnerként kell tekintsen a  nemzet szerves részét képezõ ci-
gányságra. De ehhez a cigányságnak is fel kell nõnie. Tanulás nél-
kül ez nem megy.

Képzett, hiteles roma vezetõk kellenek, a „vaker”mára tökélete-
sen hiteltelen lett. Amikor évekig állami gondozottakat nevelõ in-
tézmény vezetõje voltam, elvégeztem a gyógypedagógiai fõisko-
lát, pedig nem illett az agrármérnöki diploma, késõbb az állam és
jogtudományi diploma mellé. Ismerem a dolgok színét, visszáját,
s még azt az idõt sem tekintem kárnak, amikor marxizmus-leni-
nizmusból kellett diplomáznom, mert mára a tisztánlátás eszköze
lett, igaz, akkor sokaknak menetjegy volt valamiféle pozícióhoz.

– Maradt még továbbtanulási késztetése?
– Nyelveket szeretnék tanulni, mert úgy kell megszólalni, hogy

Európa és a világ is értse és megértse életünket és gondjainkat.
Hegyi

Olga I. Bloch kiállításának megnyitója 
a Lengyel-Magyar Barátság Napján

Március 23-án  nyílt
meg a Józsefvárosi
Galériában Olga I.
Bloch grafikus- fes-
tõmûvész kiállítása.
A kiállítást Feledy
Balázs mûvészettör-
ténész nyitotta meg,
a vendégeket Komá-
romi Tibor, a József-
városi Kulturális és
Sport Kht. ügyvezetõ igazgatója köszöntötte. A kiállítással a
Lengyel- Magyar Barátság Napját is ünnepeltük. 
Megtekinthetõ: munkanapokon 9 és 18 óra között. 
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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.

Tisztelt Szerkesztõség!

Az önkormányzati lakásom körül ki-
alakult áldatlan állapot miatt fordu-

lok a nyilvánossághoz.
Dobozi utcai, földszinti 29 m2-es, szoba-

konyhás, önkormányzati lakásom évek óta
lakhatatlan. A mennyezet vizes, falazata
penészes, salétromos, a vakolat sok helyen
hiányzik, padlózata, korhadt, vizes, hiá-
nyos, levegõje dohos. Ezért a Lakásügyi
Osztályhoz fordultam, hogy szeretnék egy
másik lakást. A Lakásügyi Osztály hatósá-
gi szakvéleményt kért az ÁNTSZ-tõl, akik
megállapították: a lakás közegészségügyi
szempontból nem alkalmas huzamos tar-
tózkodásra, vagyis lakhatatlan.

Ezek után a Józsefvárosi Vagyonkezelõ
mégis arról tájékoztatott, hogy a bérle-
mény lakható, kiköltözést nem igényel,
és a bérleti díjat továbbra is fizetnem kell.
Mint írják, a lakás a Magdolna-projekt
keretében felújításra kerül, de a munkák
lakottan is elintézhetõek. 

Eközben albérletben kényszerülök lak-
ni, és mind a két bérlemény díját fizet-
nem kell. A projekt keretében történõ fel-
újítás pedig csak a házra és nem a lakás-
ra vonatkozik. Szeretném, ha az illetékes
hatóság jogos kérelmemet felülvizsgálná,
és nem kényszerülnék arra, hogy egy lak-
hatatlan önkormányzati lakás után fizes-
sem a bérleti díjat.

Tisztelettel: N.A. a Józsefvárosi 
Önkormányzat munkatársa

Válaszlevél 

Józsefvárosi Vagyonkezelõ Társasá-
gunkhoz érkezett, Dobozi u. 27. fszt. 3.

szám alatti bérlõ panaszára az alábbi vá-
laszt adom:

A bérlõ levelének megállapítása, mi-
szerint a bérlemény lakhatatlan, nem áll-
ja meg a helyét. A lakásban kialakult álla-
potok nagy része egyértelmûen bérlõi kö-
telezettség elmulasztásából adódnak. A
bérlemény üres, nem lakják, fûtés sincs,
ezért a lakás penészedik. További problé-
ma a lakás vizesedése, mert a talajvíz el-

leni szigetelés nem megfelelõ. A fentiek-
bõl következik az állandó magas páratar-
talom, ami szellõztetéssel csökkenthetõ,
de a lakás nincs szellõztetve.

A lakóépület felújítása szerepel a re-
konstrukciós programban. A bérlõt tájé-
koztattuk arról, hogy a lakóház a Mag-
dolna Negyed Projekt II. keretében felújí-
tásra kerül, a lakásban lévõ munkákat la-
kottan is el lehet végezni.

A bérlõ panaszát, mivel a lakást – önhi-
bájából - nem lakja, nem találom megala-
pozottnak, mivel a bérleti szerzõdés
fennállása alatt kötelessége a bérleti díjat
havi rendszerességgel kiegyenlíteni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Tisztelettel: Dr. Morvai Ottó,

ügyvezetõ

Köszönet a burgonyáért!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
családom (3 gyermek, 7 unoka) nevé-

ben is a 2x5kg-os burgonyáért Kocsis Máté
és Gotthard Gábor alpolgármestereknek.
Feleségemnek és a levél írójának, a 77 éves
nagypapának nagy örömet szereztek. Rö-
viden, már vasárnap hasábburgonyát ké-
szítettünk belõle. Jó és finom volt. Elõször
féltünk, mert nagyszemû burgonyák vol-
tak, viszont egészségesek. Még lemosva a
többit 2-3 fõzésre maradt. Egyben megkö-
szönöm kerületünkben a Lõrinc pap téren,
az õsszel ültetett szép árvácskákat. A sors
iróniája, hogy akkor és ott (vasárnap dél-
után 17. 30 órakor) szintén találkoztunk.
Befejezésül mind kettõjüknek – ha senki
nem köszönte meg – én a Magyar család
nevében megköszönöm az ajándékburgo-
nyát. 

E pár sort írtam sok szeretettel és tisz-
telettel:

Magyar Károly 
Népszínház u. 18. 

Kutyahûség 

Egy nagyon megható és igaz történetet
szeretnék leírni, amit szeretném, ha

közzétennének a Józsefvárosi Újságban. 
Egy németjuhászhoz hasonló lánykutya

építkezésen, házbontáson dolgozó embe-
rek körül bóklászott már 11 éve, akik nem
sokat törõdtek vele. Az idei tél leghidegebb
napjain is hagyták egyedül barangolni.
Két-három emberrel
közösen csináltunk
neki helyet, kibélel-
tük, hogy ne fáz-
zon, és pihenni
tudjon. Vittünk ne-
ki ennivalót, simo-
gattuk egy kicsit,

nagyon sajnáltuk, de helyet nem tudtunk a
lakásunkban neki biztosítani. Nekünk már
van kutyánk, ráadásul én a X. emeleten la-
kom. A másik segítõnek meg már három
kutyusa is volt. De akadt egy asszonyka,
aki magához vette. Amikor az építõk
visszajöttek a területre, a kutya odaszaladt
hozzájuk. Az új gazdi nem haragszik, hogy
a kutya a régi, szívtelen munkásokhoz
megy és csak este, amikor ott hagyják, ak-
kor megy „haza”. Ez a kutya rossz sorsa el-
lenére is meglátogatja azokat, akik nem tö-
rõdtek vele. Új gazdái a mai napig próbál-
ják vele elfeledtetni a rosszat, azzal, hogy
gondját viselik és fedelet nyújtanak neki,
ahol nem kell ázni-fázni, pihenni tud, és fi-
nom ételt kap tõlünk.

Ez lenne a történet.
Maradok tisztelettel: Erdei Mihályné 

1083 Práter u. 46.

Tisztelt szerkesztõség!

Szeretem a lapot, minden betûjét elol-
vasom, mégis van olyan észrevéte-

lem, hogy lehetnének nagyobbak a betûk
és a képek, mert a szemüvegesek alig
tudják kiböngészni. Én már sorra vettem
a szemüvegeimet, de egyik se segített.
Egy szomszédom szerint nagyobb betû-
vel kevesebb írott szöveg fér el a lapban,
s az apró, bélyegszerû képek helyett is
több információt adnának a nagyobb
fényképek. Én ehhez nem értek, a szak-
emberek biztosan tudják, hogy ez több-
letköltség vagy több oldal, csak azért tele-
fonáltam be a szerkesztõknek, hogy sze-
retett újságom még jobb legyen. Az biz-
tos, hogy aki végigolvassa, nagyjából
mindent megtudhat a kerületrõl. A ter-
jesztésre korábban sokat panaszkodtam,
ez is javult. Tiszteletem a lap készítõinek.

S. László restaurátor, 
régi olvasójuk

Olvasói 
levelek

MMMMeeeennnnkkkkóóóó    LLLLáááásssszzzz llll óóóó    rrrraaaa jjjj zzzzaaaa
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sor cím hrsz. alapte- szoba- funkció kikiáltási ár megtekintés idõpontjaszám rület (m2) szám

1 Rákóczi út 59. 34628/0/A/80 18 1 lakás 864 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
VI. 5. 2009. 04. 16. (csütörtök) 9.00-9.15

2 Baross u. 125. 35918/0/A/13 28 1 lakás 1 568 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
fsz. 11. 2009. 04. 16. (csütörtök) 9.45-10.00

3 Dobozi u. 43. 35408/0/A/28 34 1 lakás 1 088 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
as. 2. 2009. 04. 16. (csütörtök) 10.10-10.25

4 Szerdahelyi u. 11. 35328/0/A/23 24 1 lakás 1 402 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
II. 6. 2009. 04. 16. (csütörtök) 10.40-10.55

5 Baross u. 79. 35533/0/A/1 64 üzlet 1 856 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
udvari pince 2009. 04. 16. (csütörtök) 11.10-11.25

6 Bacsó Béla u. 14. 34834/0/A/1 61 mûhely 1 904 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
utcai pince 2009. 04. 16. (csütörtök) 11.45-12.00

7 József krt. 23. 36417/0/A/7 23 1 lakás 1 272 000 Ft 2009. 04. 07. (kedd) és/vagy 
I. 6/a. 2009. 04. 16. (csütörtök) 12.15-12.30

8 Leonardo da 36266/0/A/5 44 2 lakás 2 480 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
Vinci u. 48. fsz. 5. 2009. 04. 14. (kedd) 9.00-9.15

9 Korányi S. u. 8/b. 36041/0/A/23 25 1 lakás 1 200 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
III. 23. 2009. 04. 14. (kedd) 9.30-9.45

10 Dugonics u. 5. 36046/0/A/41 60 mûhely 1208000 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
utcai pince 2009. 04. 14. (kedd) 9.50-10.05

11 Diószeghy S. u. 36018/0/A/87 17 1 lakás 816 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
44/a. IV. 84. 2009. 04. 14. (kedd) 10.15-10.30

12 Diószeghy S. u. 35976/0/A/23 12 1 lakás 576 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
12. I. 7. 2009. 04. 14. (kedd) 10.40-10.55

13 Kõris u. 6. 35890/0/A/5 38 1 lakás 2 560 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
fsz. 5. 2009. 04. 14. (kedd) 11.05-11.20

14 Kálvária tér 4. 35868/0/A/42 56 egyéb 1 216 000 Ft 2009. 04. 09. (csütörtök) és/vagy 
udvari pince, helyiség 2009. 04. 14. (kedd) 11.30-11.45
elõvásárlási jog

ÁÁÁÁRRRRVVVVEEEERRRRÉÉÉÉSSSSIIII
HHHHIIIIRRRRDDDDEEEETTTTMMMMÉÉÉÉNNNNYYYY
Budapest Józsefvárosi Ön-
kormányzat megbízásából
a Kisfalu Józsefvárosi Va-
gyongazdálkodó Kft. nyílt
árverést hirdet az alább
felsorolt ingatlanok érté-
kesítésére.

Az árverésen való rész-
vétel jelentkezési határide-
je 2009. április 22. (szerda)
16.00 óra, az árverés lebo-
nyolításának napja 2009.
április 23. (csütörtök), az
árverés lebonyolításának
helyszíne: Kesztyûgyár Kö-
zösségi Ház, Budapest VIII.,
Mátyás tér 15. szám alatti
nagyterme. Az árverés rész-
letes feltételeirõl a Kisfalu
Kft. 1083 Budapest, Losonci
u. 2. szám alatti irodájában,
ügyfélfogadási idõben (hét-
fõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-
12.00 és 13.00-16.00; péntek
8.00-11.30), vagy telefonon a
216-6961; 333-4317; 333-6781
telefonszámon érdeklõdhet-
nek. Kisfalu Kft.

Vajda Lilien idén is a
Magyar Köztársaság jó
tanulója – jó sportolója

Asportolókat gyakran éri az a
vád, hogy szakbarbárok: a

testedzésen kívül más nem ér-
dekli õket. A Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskola
képzési struktúrájával is igyek-
szik bizonyítani, hogy a mûvé-
szeti és sportiskolai oktatás ép-
pen nem a beszûkülést, hanem a
harmonikus személyiségfejlesz-
tést szolgálja. 

Szimbolikus, hogy mindezt az
iskola névadójának névrokona,
Vajda Lilien bizonyítja évrõl évre
– immár másodszor nyerte el a Magyar Köztársaság Jó Tanulója –Jó
Sportolója kitüntetõ címet. A cím elnyerésére kiírt pályázat célja a tanu-
lóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesz-
tésére, az eredményes tanulásra és magasabb szintû sportolásra, a fair-
play szellemének ápolása, és az utánpótlás-nevelés segítése, a legkivá-
lóbbak elismerésben részesítése. 

Az általános iskolai korosztályból Budapesten mindössze 15 tanintéz-
mény összesen 19 diákjának sikerült ez a nem mindennapi bravúr, kö-
zülük egy józsefvárosi. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportisko-
la 6.z osztályos tanulója, a karatézó Vajda Lilien másodszor részesült a
magas elismerésben. Lilien nemcsak a pályázat által elõírt hazai és nem-
zetközi versenyeredményekkel valamint kitûnõ bizonyítvánnyal ren-
delkezik, hanem oszlopos tagja az iskola énekkarának is. Szontagh Pál

„ÜSSÜK EL AZ IDÕT!”

Józsefváros mélyén található iskolánk, a Losonci Téri
Általános Iskola. Büszkén mondjuk, hogy nem általá-

nos általános iskola a LOSI!
A LOSIban mûködik a KSI SE Asztalitenisz Szakosztá-

lyának kihelyezett tagozata. Tavaly a 24 órás úszás-prog-
ramunkon, az „USZODAHOSSZAT NAPHOSSZAT”
350 gyermek és közel 150 felnõtt szállt vízbe. 648 km-t tet-
tünk meg közösen, azaz hosszában átúsztuk Magyaror-
szágot!

Idei tervünk az „ÜSSÜK EL AZ IDÕT!” nevû, 24
órás pingpongozás a LOSIban.

Napközben az iskola és a kerület tanulói, késõ dél-
után a családok, éjszaka a józsefvárosi közalkalmazot-
tak, köztisztviselõk, támogatóink játszhatnak. Szeret-
nénk minél több hírességet is meghívni a LOSIba!

Valamennyi résztvevõnket szeretnénk megjutalmazni.
A pihenõidõre szórakoztató programokat szervezünk,
gondoskodni kívánunk az indulók megvendégelésérõl.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

ÜSSÜK El AZ IDÕT!
24 órás pingpong a Losonci Téri Ál-
talános Iskolában
1083 Bp., Losonci tér 1. e-mail:
losialtisk@freemail.hu tel: 313-9224
Losonci Alapítvány 11708001-
20353771

IDÕPONT: 
2009. április 6-án 9 órától április 7-én 9 óráig
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Savanyú krumplileves és rizses máj
– No ez megint nem vágja a földhöz, Takácsné, megtakaríthat egy
csomó konyhapénzt!
– Ne csúfolódjon velem, Szabóné, miért baj, hogy megnézem,
mire adok ki pénzt?
– Írhatja, mert kiadós ebédet diktálok, s amit meg megtakarít, azt
egy másik ebédhez odaillesztheti! Kilónyi krumpli, két evõkanál zsír,
három evõkanál liszt, két gerezd fokhagyma, egy babérlevél, egy
mokkáskanál fûszerpaprika, ecet és só kell hozzá. A
krumplit meghámozza, apró kockára vágja, és annyi víz-
ben, amennyi ellepi, megfõzi. A sót és a babérlevelet
beleteszi, azzal fõzi fel. A zsírt felforrósítja, és a lisz-
tet zsemleszínûre pirítja. Beleteszi az összezúzott
fokhagymát, kicsit vele pirítja, beleteszi a fûszerpap-
rikát, s hideg vízzel felönti, majd mikor simára kever-
te, beleereszti a levesbe. Belekóstol, hogy elég sós-e
majd ecetet tesz a levesbe, de nem közvetlenül az üvegbõl, mert
megszaladhat, s oda lesz az egész. Aki tejfölt kér hozzá, annak ad-
jon, de e nélkül is remek.
– Milyen májat vásárol a májas rizshez?

– Bármilyet. Fél kiló kell hozzá. Másfél bögre rizs, egy
fej hagyma, kávéskanálnyi bors, egy-két zöldpaprika –
ez lehet hûtõben megfonnyadt, leharcolt példány –,
egy sûrített paradicsom és só kell hozzá. Azzal kezdi,
hogy megmossa a rizst, kevés zsíron megforgatja, s
ha már üveges, forró vízzel felengedi. A paprikát, a
hagyma felét felkockázza, és a sûrített paradicsommal
elkeverve lecsó-szerûséget készít, s a rizshez keveri.

Közben sózza, borsozza, ízlés szerint. Akkora
edénybe tegye, hogy még a máj is bele-
férjen. Ha ez megvan, a hagyma másik
felét, a megmaradt zsíron megdinszteli,
s a csíkokra vágott májat rádobva, fedõ
alatt, idõnként alaposan átkeverve ösz-
szepárolja. Amikor kész, összekeveri a

lecsós-rizzsel, majd sütõbe téve, készre
párolja-pirítja. Amikor feltálalja, még tehet a
rizses májra egy karika zöldpaprikát, s csala-
mádét adjon hozzá. Degeszre jól lakik a tár-
sasága!

H.I.

Húsvéti kaktusz

Szinte folyamatosan virágzik, ha jól érzi ma-
gát. Tegyük világos helyre, de védjük a tûzõ

napfénytõl. Nyáron a szabadba is kitehetjük,
szélvédett és félárnyékos helyre. Télen legjobb,
ha 15 fok körüli hõmérsékleten tartjuk. A virá-
gok csak akkor fejlõdnek szépen, ha elõtte hû-
vös helyiségben voltak. A növekedési és virág-
zási idõszakban lágy vízzel öntözzük. Meleg-
ben a leveleit is permetezzük vízzel, mert sok

párát igényel. A nyugalmi
idõszakban csökkentsük
az öntözést. A rügyek
megjelenésekor ajánla-
tos tápoldattal kezelni.
Egyszerûen szaporítható.
Virágzás után elegendõ az
elõzõ évi hajtásokból né-
hány szártagot leszedni, majd
homok és tõzeg keverékbe dugni, meleg helyre
tenni. Kiss Éva

Húsvéti hangulat

Húsvétkor is feldíszíthetjük lakásunkat az
ünnephez illõ dekorációval, például a be-

járati ajtót egy színes, vidám koszorúval. A
nyuszi az ablakban kaphat helyet, a cserepes

növények között. Rakhatunk
növényeink mellé, egy pál-

cika végére erõsített
húsvéti figurát, nyu-

lat vagy csirkét is,
akárcsak virágo-

kat, gyümölcsö-
ket, szárított nö-

vényeket. A sár-
ga, lila, narancs,

zöld színek dominál-
janak. Egy nagyobb vázába

állítsunk barkaágakat, s
akasszuk rá a festett tojá-
sokat. Zsenge csalánlevél
fõzetével zöldre, cékla le-
vével lilásbordóra, alma-
héj, s a savanyú káposzta
levével sárgára festhetjük a
tojásokat. Ha lencsébe fõzzük,

kék színû lesz.
Díszíthetjük a tojást apró
strasszokkal vagy gyön-

gyökkel. A színes tuli-
pánok, nárciszok és
az illatos jácint mind
a tavasz hangulatát
hozzák otthonunkba,
s az ünnepi asztal dí-
szei lehetnek.

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek
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Fõzzünk, vagy hideget együnk?

Húsvéti nagytakarítás

Ne legyen stresszes és
semmiképpen se hagy-

juk az utolsó napokra! Áll-
junk a munkának jókedvvel,
különben még nagyobb te-
hernek fogjuk érezni. Gon-
doskodjunk megfelelõ taka-
rítóeszközökrõl és tisztító-
szerekrõl. Tudjuk: nem ka-
punk büntetést, ha nem vé-
gezzük el, vagy ha nem jut
idõ mindenre. Ha azonban
az elvégzett munka után
úgy érezzük, hogy valóban
szebb lett a lakás, már meg-
érte, ráadásul törölhetjük a
feladatot legalább fél évre az
életünkbõl… Ajándékozzuk
meg magunkat valamivel,
ha végeztünk. A konyha

nagytakarítása maradhat az
ünnepek utánra. A sok sü-
tés-fõzés nem végezhetõ el
nyomtalanul. Az ünnepek
után egy nyugodt hétvégét
szánjunk a konyha és a
konyhai eszközök nagyta-
karítására.
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Röviden
Megszûnt az MDF-frakció

Azt követõen, hogy a hónap elején Csáky András kilé-
pett az MDF-bõl, március 16-án bejelentette: elhagyja
a magyar demokraták parlamenti képviselõcsoportját
is. A frakció így kilencfõsre apadt, vagyis megszûnt. A
Házszabály szerint ugyanis legalább tíz képviselõ kell
az önálló képviselõcsoporthoz. A volt MDF-es képvise-
lõk most az Alkotmányügyi Bizottsághoz fordultak,
hogy megtudják: akkor is el kell-e tölteniük fél évet
függetlenként, ha együtt új frakciót tudnának alapítani.
Mint ismeretes, a pártban – Csáky Andráshoz hason-
lóan – többen vitatták Dávid Ibolya döntését, amely
szerint Bokros Lajos került az MDF Európa-parlamen-
ti választási listájának élére.

**************
Nincs költségvetése 
a fõvárosnak

Nem fogadták el a fõváros költségvetését a város-
atyák március 16-án. A büdzsére ugyanis mindössze-
sen tíz SZDSZ-es képviselõ és Hagyó Miklós MSZP-s
fõpolgármester szavazott igennel. A szocialisták leg-
többje tartózkodott, míg a Fidesz-KDNP-MDF elutasí-
totta az elõterjesztést. Tarlós István, a Fidesz fõvárosi
frakcióvezetõje szerint egyedül Demszky Gábor fele-
lõssége, ha a fõvárosnak nem lesz költségvetése,
amely szerinte szerkezetében rossz. Amennyiben a
fõpolgármester hajlandó foglalkozni a fõváros adós-
ságállományával, a BKV helyzetével, valamint a mû-
ködési bevételek és kiadások arányával, õk minden
egyeztetésen ott lesznek - nyilatkozta Tarlós.

**************
Lemondott a miniszterelnök

„Sokan mondják, hogy az ellenzék józan magatartásá-
nak én vagyok az akadálya. Remélem, hogy így van,
mert ha igen, akkor én most ezt az akadályt megszün-
tetem” – ezekkel a szavakkal jelentette be Gyurcsány
Ferenc lemondását az MSZP tisztújító kongresszusán
március 21-én, ahol a résztvevõk többsége ismét
pártelnökké választotta.
A következõ szocialista kongresszus várhatóan április
5-én lesz, s április 14-én, a húsvét utáni elsõ parla-
menti napon kerülhet az Országgyûlés elé az a bizal-
matlansági indítvány, amelyet maga a kormányfõ je-
gyez majd.
Fodor Gábor, az SZDSZ elnöke üdvözölte Gyurcsány
Ferenc bejelentését. A Fidesz új választást szeretne,
azonban a parlament március 23-i ülésén nem került
napirendre a parlament feloszlásáról szóló indítvány,
mert a házszabálytól való eltérést nem támogatta az
MSZP és az SZDSZ. Szili Katalin, az Országgyûlés el-
nöke elmondta: a javaslatot leghamarabb két hét múl-
va lehetne normál menetrendben tárgyalni. A lemon-
dást követõen azonnal megindultak a találgatások az
új miniszterelnök személyérõl. 
A köztársasági elnök március 25-i nyilatkozata szerint
a jelenlegi politikai helyzetben az elõrehozott válasz-
tás kiírása lenne a megoldás. Lapzártánk idején már
az SZDSZ sem zárta ki, hogy amennyiben nem sikerül
megállapodniuk a szocialistákkal az új kormányfõje-
lölt személyérõl, legkésõbb õsszel elõrehozott válasz-
tások lehetnek Magyarországon.

Háziteszt

A tûz csiholói

Az emberré válás hajnalán õse-
ink köveket pattintottak össze,

vagy fadarabokat dörzsöltek egy-
máshoz, ha a tûz lángjánál akartak
melegedni. Késõbb, eleink már
mindenhová magukkal vitték
a tûzszerszámot: a kovakövet,
az acéldarabkát és a taplót.
Ezekkel azonban a tûzcsiholás
még mindig elég hosszadal-
mas és bizonytalan eljárás volt,
ezért mindenki örült, amikor
az 1830-as években végre
feltalálták a gyorsan és
biztosan meggyulladó
gyufát. Különösen, mi-
után Irinyi János bizton-
ságossá tette használatát,
és már nem kellett attól
tartani, hogy a gyufa a nadrág-
zsebben vagy a cifraszûr ujjában
lobban lángra. A magyar háztartá-
sokban a legutóbbi évtizedekig nél-
külözhetetlen kellék volt, sõt, a
címkék gyûjtése csaknem olyan el-
terjedt hobbivá vált, mint a bélye-
geké.

Én az atomkorszakban is gyufá-
val gyújtom meg a tüzet, a gyer-
tyát, a mécsest. Azaz csak gyújta-
nám. Mert a gyakorlat próbáját a
Koronagyufa, de a gazdaságos ter-
mék sem állja ki. Házitesztünkön
mindkét fajta elbukott. 

Az elsõ szál kettétört, amikor vé-
gighúztam a doboz oldalán. A má-
sodik nem gyulladt meg. A harma-
dik meggyulladt, de rögtön eltört és
elrepült, a lángoló gyufafej a parket-
tán landolt. A negyedik végre meg-
gyulladt. Az ötödik ismét derékba
tört. A hatodikból levált egy égõ
csóva, és az abroszig repült, majd

házi szupernovaként csinos kis
lyukat égetett benne. A hetedik
leesõ darabkája lángra lobban-
totta ruhám ujját. A nyolcadik és
a kilencedik normálisan viselke-
dett. A tizedik viszont döglött

aknának bizonyult: meg se
moccant. 

A további kísérletezéstõl
valahogy elment a ked-
vem. Inkább leltárba vet-
tem a károkat. Egy folt a

szõnyegen, egy az abro-
szon, a parkettán és a ruhá-

mon. Tiszta pirománnak éreztem
magam. Másnap elmeséltem a kollé-
gáknak, hogy jártam. – És miért nem
próbáltad öngyújtóval meggyújtani
a mécsest? – szegezték nekem az
egyszerû kérdést. Nem tudhatták,
hogy az elõzõ nap, a gyufával
együtt vásárolt öngyújtó egyáltalán
nem gyulladt meg, viszont ledör-
zsölte a bõrt a hüvelykujjamról. 

Filléres ügy, mondhatnánk, de
nem az ár a lényeg, hanem a jelen-
ség. Pontosan jelzi, hogy állunk a
minõség és a gyártói tisztesség te-
rén. Koncz Mária

Rendõrt raboltak ki

AFõvárosi Fõügyészség továbbra is nyomoz
annak a rendõrnek az ügyében, akit barátjá-

val együtt fényes nappal támadtak meg, és
raboltak ki a Köztársaság téren március 16-án.

A hivatalos személy nem volt szolgálatban,
amikor a két férfi egy fejszével rájuk támadott.
Ezt követõen úgymond „szolgálatba helyezte
magát”, azaz szólt, hogy rendõr, megmutatta
az igazolványát és intézkedni akart, vagyis
meg akarta védeni magát. Ekkor estek nekik az
elkövetõk egy fejsze nyelével, s egy laptopot és
két mobiltelefont vettek el tõlük. A rendõr, aki
egyébként a kerületi kapitányságon teljesít
szolgálatot, és barátja is súlyos sérülést
szenvedett- tudtuk meg Skoda Gabriellától, a
Fõvárosi Fõügyészség szóvivõjétõl.

Ha a tetteseket megtalálják, hivatalos szemé-
ly kirablásáért öt és tíz év közötti börtönt
kaphatnak.  

A Budapesti Nyomozó Ügyészség a 266-
5244-es, vagy a 483-2670-es telefonszámokon
várja a bejelentéseket. 
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Nevezetességeink

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082
Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: április 17.
Március 3.-ai rejtvényünk megfejtése: Hó esett. A tar hegy orma/ habfehéren
integet,/ Erdõkbõl a hó leûzött/ õszapókat, pintyeket. 
Nyerteseink: Kirchknopf István (1084 Nagyfuvaros u. 27.), Siffer Józsefné (1089
Orczy u. 21-23.), Zorka László (1082 Üllõi u. 46.)
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

Magyarok cselekedetei

MELLesleg

Különösen a krumplipüré keverése meg a habverés re-
megteti meg a nõi kebleket, s azon keresztül a tévéfüg-

gõ milliókat. Ilyenkor háttérbe szorul a kurkuma, a padli-
zsán, s marad a képernyõt betöltõ tõgy, de olyan mértékben
kiterjesztve, hogy már nem csak a fõzõcskézõ celebek, de a
zöldségárusok is minõségi kebelszûrõn esnek át, hiszen,
egy jól sikerült piaci
körséta leglényege-
sebb élménye az ir-
datlan méretû báj-
háj, mely köldökig
nyitott dirndlikben
órákra megoldja a
média gondjait. A
konyhában bénázó
akárki amúgy nem
szép, nem okos, nem
szaval, nem énekel, nem színésznõ, nem modell, nem atléta
vagy agysebész, csak van neki, no mije van neki? Orbitális
tõgye van  nekije, ami a jelek szerint  az egyetlen kritériuma
a kamera  elé kerülésnek, s az  ebbõl fakadó országos  is-
mertségnek. Lehet, hogy egy szimpla fõzõcske után a báj-
háj-tulaj biztosítási vagy bankkölcsönös  rövidfilm  lihegõ
lelkesedõje lesz, vagy egyszerûen Togoba küldik vendég-
szerepelni, ahol dzsungel-majmok  között  tündöklik majd
õ celebsége, igaz, ehhez habverés közben legalább három-
szor bele kell érjen a tejszínhabba a két cicije, ami úgye va-
lóságos truváj, különösen a konyhában  szerencsétlenkedõ
további  médiasztárok között. Erre kattan rá az operatõr,
aki szûzpecsenye, kaviár, garnélafarok, szarvasgomba és
más póri étkek helyett egyfolytában a  ciciket fókuszálja,
amelyek lengenek, lobognak, feszülnek, ágaskodnak, betöl-
tik a képernyõt s nem nagyon tûrik magukon a Triumph
mûremek kebelfékeit.

Minthogy a fõzõcske-ragály tüsszentéssel terjed, s már va-
lamennyi tévé képernyõjén egyszerre és egy idõben zajlik,
ideje imát mondani annak a zseninek, aki kitalálta. Istenem,
áldd meg azt az éceszgébert, aki az összes adó összes fõmû-
soridejében konyhai díszletek között teszi közszemlére az or-
szág  kapitális melleit, a világméretû széndioxid-kibocsátás,
a világválság és a forint elértéktelenedésének áldásos ellen-
súlyozására. Ámen. H.I.

VÍZSZINTES: 1. A róla elnevezett téren látható képzõmûvé-
szeti alkotás. 13. Az ovit követi! 14. A másik partra jut. 15. Erre a
helyre szalad. 17. … Palme; tragikus sorsú svéd politikus. 19. A vi-
rágok és a tavasz istennõje a római mitológiában. 21. Elõtagként
valaminek az óriás voltát jelöli. 22. Megszelídülõ /vihar/. 25. Csat-
tanó vége! 27. Tolna megyei helység. 29. Dunaharaszti Városért
Egyesület, röv. 33. Odanézz! 32. A gyomor üres mivolta, régies szó-
val. 35. Deák … Lajos; festõmûvész /1850-1934/. 38. Az, amikor
valami nincs, de kéne. 43. Száraz gallyakból álló tüzelõ. 44. Legen-
dás svéd filmsztár /Greta, 1905-1990/. 45. Nélküle íztelen az étel.
46. Esztendõ. 48. A Karszt-hegységben élõ gõtefajta. 50. Folytonos-
sági hiány, népiesen. 52. Felemelt re hang. 54. Azon … fogva, azért.
56. Dalolás. 58. Megbarnul a napon. 60. Ázsia, idegen szóval. 62.
Egyik helyre sem. 64. Ugyanúgy, ismét, latinul. 66. Tüskés állatka.
67. Nemzeti sírkertünk a Fiumei úton.

Függõleges: 1. O sole …; híres olasz dal. 2. Sziget, francia föld-
rajzi nevekben. 3. Csomót bont. 4. Számközép! 5. A tûzön jól meg-
puhul. 6. Hideg évszak. 7. A Garam szlovák neve. 8. Becézett Teré-
zia. 9. Ady egyik álneve. 10. Lengyel-magyar szabadsághõs
/József/. 11. Buda német neve. 12. Friss, könnyed, mozgékony. 16.
Mongóliai vadló. 18. Hazánk legrégebbi botanikus kertje az Illés
u. 25. szám alatt. 19. Kerületünk nevezetes egyházi épülete az
azonos nevû kórház mellett. 24. Lustálkodik, lézeng. 26. Cserebo-
gár, tájszóval. 28. Egyházi épület a Lõrinc pap téren. 30. A
Karenina Anna írójának személyneve. 31. A filmszakmában jól
csengõ /Ödön, Zita/ név.  34. Spejbl fia a cseh bábfilmben. 36. …
Holding Zrt; borforgalmazó cég /NIER/. 39. Holland autójelzés.
40. Csõvég! 41. Egyesület eleme. 42. Othello nemzetsége. 46. Léte-
zés. 47. Olasz hármas. 49. … kell az egész világból,/ csak a pipa,
meg egy pohár bor /Deres már a határ/. 51. Köhögés, tájszóval. 53.
Szombathelyi szálloda. 54. Pecunia non …; A pénznek nincs szaga.
55. Nagyot csap a pingpong-asztalra. 57. Hosszabb idõszak. 58.
Mocsár. 59. Ügyeletes tiszt, röv. 61. … az élet sója! 63. A –va igenév-
képzõ párja. 65. Csak félig megy! Zábó Gyula

Hogy hívják?

– Albert Einstein test-
vérét, akivel sohase
dicsekedett?
– Frank Einstein

*******
– Az V. kerület orvosát?
– Doktor Oetker

*******
– A cukrásztanulók vizsga-dol-
gozatát?
– Desszertáció

– A vámpírok admi-
nisztrátorát?      
– Vérelszámoló

*******
– Az orosz számító-

gép-hálózatot?
– Nyetwork

*******
– Azt a nõt, aki nem vette be 
a tablettát?
– Anyu!

(Forrás: internet)

VICC-MUSTRA
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HIRDETÉS

TÁRSASHÁZAK teljeskörû közös kép-
viseletét évtizedes gyakorlattal, referen-
ciával, társasházkezelõ szakképesítés-
sel, szakmai háttérrel vállalom. Tel.:06-
20-378-27-38
VÍZ, gáz, fûtésszerelés, javítás gázmû
engedélyezés. Nagy László, épületgé-
pész, tel: 06-309-446-513
GOMBFOCIT vásárolna gyûjtõ a 60-
70-es évekbõl. ocsi@porto.hu, tel.: 06-
20-947-0776
BEÉPÍTHETÕ tetõtereket keresünk
felújítás ellenében. Referencia:
www.diszkoszkft.hu, 06-20-461-0307
66 nm-es önkormányzati lakásomat
elcserélném kisebbre, vagy két kisebb
önkormányzatira. Ráfizetek, minden
megoldás érdekel. Tel: 210-6330
ELCSERÉLNÉM megvásárolható ön-
kormányzati napfényes teljesen felújított
1,5 szobás Harminckettesek teréhez
közeli lakásomat nagyobbra. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-30-590-4231
RÉGISÉGET, bélyeggyûjteményt, ké-
peslapokat, fotókat, mindenféle papírré-
giségeket keresek megvételre. VIII. ker.
Kõfaragó u. 15. 06-30-286-32-54

Apróhirdetés

Pont az a hely ….

Józsefváros közepén van egy hely, ahol az ínyencek igazi
otthonra lelnek. A Mitra Étterem és Kávéház a Nap u. 23.

alatt elegáns, csendes környezetben, hatfogásos menüvel
várja azokat, akik legalább két órát szánnak egy kiadós ebéd-
re vagy vacsorára. A sietõs vendégeknek a kétfogásos hét-
köznapi menüt dél és 3 óra között 950 Ft-ért, hétvégén a há-
romfogásos családi menüt 1790 Ft-ért kínáljuk, s mindeze-
kért étkezési jegyet is elfogadunk.  A régi családi házból étte-
remmé alakult Mitrában keddtõl vasárnapig déltõl este 10-ig
várjuk  a józsefvárosi polgárokat, akik egész áprilisban  20%
kedvezményt kapnak a
la carte árainkból! *

Különtermünkben 10
vagy 20 fõs társaságok
részére bensõséges han-
gulatot biztosítunk. Tér-
jenek be egy kávéra hoz-
zánk, és jöjjenek vissza
egy kiadós ebédre! A
Mitra Pont az a hely,
ahol minden az étkezés
élvezetérõl szól.

Asztalfoglalás: 
786-19-66
www.mitra-haz.hu

*A kedvezmény a menü-
árakra nem vonatkozik.

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

Gyorsszolgálat, karbantartás

Ügyfeleink írták:
„…Munkája remek volt!….” – egy

Práter utcai ügyfelünk írta a kapuzár-
javítási munkánkról.

Társasházkezelés 
teljes körû könyveléssel, jogi

háttérrel 

Fürgevíz gyorsszolgálat 
Arany-Anker Kft. 

Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-984-1149; 
e-mail: aranyanker@citromail.hu

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

Koszorú Napközi Otthonos Óvoda
(1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.),
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda
(1086 Budapest, Szûz u. 2.),
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
(1086 Budapest, Dankó u. 31.),
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 
(1088 Budapest, Rákóczi út 15.)
Kincskeresõ Napközi Otthonos Óvoda
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 35.)

óvodavezetõ beosztásra. A megbízások fel-
tételei: felsõfokú óvodapedagógusi végzett-
ség, legalább öt év óvodapedagógus munka-
körben szerzett szakmai gyakorlat.

Németh László Általános Iskola
(1084 Budapest, Német u. 14.)

igazgató beosztásra. A megbízás feltételei: pe-
dagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai végzettség és szakképzett-
ség, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.

A megbízás 
– idõtartama: 5 év,
– kezdõ napja és megszûnésének idõpontja:

2009. augusztus 1. – 2014. július 31.,
– kiegészítõ feltételei: elõnyt jelent a közoktatás

vezetõi szakvizsga megléte.

A pályázat 
– formája: a pályázatokat két pél-

dányban, írásban kell benyújta-
ni, mely tartalmazza a pályázó
szakmai életrajzát, a vezetõi
programot és a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelen-
jen meg a kerület jellegéhez iga-
zodó pedagógiai koncepció és
az intézmény menedzselésére
irányuló vezetõi elképzelés.

– benyújtásának határideje: a
megjelenéstõl számított 30 nap.

– benyújtásának helye: Józsefvá-
rosi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal (1082 Budapest, Ba-
ross u. 63-67.) Oktatási, Köz-
mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály.

– elbírálásának határideje: a pá-
lyázat benyújtásának határidejé-
tõl számított 90 nap.

A pályázatok elkészítéséhez tájé-
koztatás kérhetõ: Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal (1082 Budapest, Baross u.
63-67.) Oktatási, Közmûvelõdési,
Ifjúsági és Sport Osztály P
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