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A Mikszáth térre költözött a Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtára. A száznyolcvan éves könyvtár több költözést átélt
már. A legutolsó, Üllõi úti helyszínt is kinõtte az egyre gyara-
podó könyvállomány. 

Az ünnepélyes megnyitóra április 2-án került sor, az új olva-
sóteremben. A számos nobilitás részvételével zajló eseményen
dr. Tulassay Tivadar rektor, dr. Skaliczki Judit az OKM fõosz-
tályvezetõje és dr. Vasas Lívia, a könyvtár igazgatója méltatta a
180 éves múlttal rendelkezõ bibliotéka történetét és az új épüle-
tet. A kétszázötvenezres kötetállomány mellett tízezres darab-
számot meghaladó különgyûjtemény található a könyvtárban,
benne olyan különlegességek, mint az 1770-bõl származó orvo-
si könyvek, vagy az Orvosi Hetilap 1873-tól megjelent összes
példánya. A könyvtár éjjel-nappal nyitva áll a hallgatók elõtt,
így aki az esti, vagy a hajnali órákban szeretne elmélyedni az
orvostudomány rejtelmeiben, ezután a Mikszáth téri könyvtár-
ban megteheti.

nyz

Új helyen a SOTE könyvtára

Születésnapi ünnepségre
érkeztek az egykori és
mai növendékek Gór
Nagy Mária Színitano-
dájába, fennállásának hu-
szonötödik évfordulóján.
R. Kárpáti Péter és Gór
Nagy Mária a lépcsõn fo-
gadták a meghívottakat.
A sztárok közül megje-
lentek az egykori növen-
dékek, Schubert Éva,
Ábel Anita, Farkasházi
Réka, Liptai Claudia és
Kapócs Zsóka is. Az ün-
nepség hajnali háromig
tartott.

Húsvéti ünnepséget rendezett a Négy Ház a Magdolna-
negyedért Egyesület a környék gyermekeinek április 4-én, a
Kesztyûgyárban. A jókedvû délután meglepetésvendége la-
punk fotósa Nyári Gyula volt, aki nyúljelmezben örvendez-
tette meg a kicsiket. A húsvéti tapsifüles az ajándékokkal ez-
után a Somogyi utcai óvodába látogatott. 

Nyuszi a kerületben

Jubileum a Színitanodában

NNNNyyyyeeeerrrrggggeeeessss     ZZZZoooo llll ttttáááánnnn    ffff oooottttóóóó jjjj aaaa

VVVVáááánnnnyyyy iiii     ÁÁÁÁkkkkoooossss     ffff oooottttóóóó jjjj aaaaÁprilis harmadikán este fél kilenckor sikoltozásra figyeltek fel a
Nap utca 4-ben a lakók. A földszinti önkormányzati bérlakás abla-
kából füstoszlop és lángok törtek elõ. A sajtó másnap közölte a szo-
morú hírt, hogy a tûzben egy ember életét vesztette, egy másikat
súlyos füstmérgezéssel kórházban ápolnak.

A tûzeset történetének hivatalos jegyzõkönyvében feltûnt Mol-
nár Aladár neve, aki a hivatalos iratok és a lakók elbeszélése alap-
ján a tragikus eset fõszereplõjeként, egyedül rohant a lángok és
füsttenger közepébe, s elõbb egy idõs bácsit mentett meg a fulla-
dástól, majd az elhatalmasodó lakástüzet is megfékezte. Mire a tûz-
oltók megérkeztek, szinte csak az utómunkák s a jegyzõkönyvek
megírása maradt hátra.

Molnár Aladár a józsefvárosi kerületõrség felügyelõje ugyan-
ezen ház felsõ emeletén lakik. Szerényen összegez:- Lerohantam,
vödrökkel kezdtem az oltáshoz, mikor egy fuldoklóra bukkantam.
Kivonszoltam, láttam, hogy él, oltottam tovább. Egy másik test,
ami a lángokon túl hevert a földön, már menthetetlen volt. Nem
csak a füst, a tehetetlen elkeseredés fojtogatta torkomat… Hatéves
kislányom és a feleségem az emeleten remegtek, én oltottam to-
vább. A tûzoltók és a feletteseim gratuláltak, pedig csak azt tettem,
amire a belsõ késztetés hajtott. A lakást napokon keresztül szellõz-
tetni kellett, annyi füstöt lélegeztem ki a tüdõmbõl. Ennyi. Kérem,
ne tekintsék szenzációnak, amit tettem, hiszen nem is voltam szol-
gálatban. 

A lakók azzal búcsúztattak, hogy több Molnár Aladár kellene,
hogy Józsefvárosban erõsödjön az összetartozás és a családi érzés,
ami tragikus tûzeset nélkül is jobbító erõvé válna a kerületben. h-i

NNNNyyyyeeeerrrrggggeeeessss     ZZZZoooo llll ttttáááánnnn    ffff oooottttóóóó jjjj aaaa

Tüzet oltott, életet mentett a kerületõr
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Nyugdíjasok
A nyugdíjasokra fordított pénz
különösen nagy luxus - ez derül
ki a szocialista és szabaddemok-
rata számításokból, mert a

nyugdíjasokat érintõ elvonások
az egyik legnagyobb tételt teszik
ki a programban:
� 62-rõl 65 évre emelik a

nyugdíjkorhatárt, majd minden
évben fél évvel növelik (Magya-
rországon a nõk várható életko-
ra 76 év, a férfiaké 68 év –
Szerk.)
� Gyökeresen megváltoztat-

ják a nyugdíjemelés/korrekció
módszerét (eddig a nettó kere-
setek változását vette alapul a
számítás, mostantól egyszerû
inflációkövetõ számításokat al-
kalmaznak).
� Az idei nyugdíjkorrekciót

2010-re ütemezik
� A 2010 évi nyugdíjkorrek-

ciót elhagyják

� Elvonják a 13. havi nyug-
díj második részét 
� 2010- tõl megszûnik a 13.

havi nyugdíj
� Szigorítják a korai nyug-

díjazásokat

Gyermekesek
� A családi pótlékot két évre

befagyasztják
� A családi pótlékra jogo-

sultság korhatára 20 évre csök-
ken (az eddigi 23-ról, azaz a fõ-
iskolai vagy egyetemi tanulmá-
nyokat végzõ gyerek után nem
jár).
� A gyermekvállaló édes-

anyák legfeljebb 2 évig kaphat-
ják a gyermeknevelési támoga-
tást. (Ennek ellenére bölcsõde-
építésrõl az állam nem gondos-
kodik, pl. a józsefvárosi testület
bölcsõde építésére vonatkozó
pályázatát visszautasították.)

Rászorultak
� A gáz- és távhõár-támo-

gatásokat már ebben az évben
radikálisan csökkentik, majd
2010-tõl megszüntetik
� A táppénzt a jelenlegi

mértékének 60%-ára csökkentik
� A tömegközlekedési ked-

vezményeket csökkentik

Fiatalok
� A családi pótlékot elvon-

ják azoktól a felsõfokú tanulmá-
nyokat folytató diákoktól, akik
betöltik a 20. életévüket
� A otthonteremtési kedvez-

mények megszüntetése
(„szocpol”, állami kamattámo-
gatás)

A programról és a miniszter-
elnök-cserérõl lapunk megjele-
nésével egy idõben dönt a Par-
lament. Az MSZP és az SZDSZ
képviselõi, országos szervezetei
elõzetesen támogatásukról biz-
tosították a programot és annak
végrehajtóját. 

mm

A lakosságnak kell meghoznia az áldozatot
Az MSZP és az SZDSZ közös nevezõn

Egyedülállók, nyugdíjasok, gyerekesek, otthonteremtés
elõtt álló fiatalok, segélyezettek, betegek – az MSZP és az
SZDSZ szerint ezeknél a csoportoknál folyik ki a pénz az
államkasszából. A 600 milliárdos, brutális megszorító
csomag tételei - amelynek végrehajtására felhatalmazást
adott a két párt – ugyanis leginkább õket érinti. Hallhat-
tuk, hogy „mindenkinek fájni fog”, kerületünk szociáli-
san érzékeny lakosságának kiváltképp.

A VIII. kerületi áldozatok:

� 17 000-en, akik nyug-
díjban, nyugdíjszerû
ellátásban részesülnek

� Kb. 13 000 gyermek,
aki családi pótlékban
részesül

� 2000-3000 gyesen, gye-
den lévõ édesanya

� Kb. 10 000, otthonte-
remtés elõtt álló, 35 év
alatti fiatal

Józsefvárost a szociális katasztrófába taszítja

Tóth Krisztián, a Szociális Bizottság alelnöke (Fidesz-KDNP) 
„Ez a brutális program az utolsó döfés azoknak, akiknek eddig is a
kezét kellett volna fogni, nem pedig -
ahogy most teszi a kormány - elen-
gedni õket a szakadék szélén. Totális
társadalmi katasztrófa van kilátásban,
amikor azokon (a nyugdíjasokon, a
gyerekeseken) veri el a port a kor-
mány, akik aztán végképp nem tehet-
nek róla, hogy az állami pénzek ki-
folynak valahol. Józsefvárosra nézve
egyenesen tragikusak ezek a tervek,
így is elképesztõ a munkanélküliség,
a szegénység, az emberek egészségi
állapota. ”
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Tájékoztató a kerületi házi gyermekorvosi ellátásról
Rendelési idõben a gyermeket házi
gyermekorvosa látja el.
Rendelési idõn kívül, sürgõs esetben
(készenléti ellátás) hétköznap 8.00–
20.00 óra között:
hétfõ, szerda: Auróra u. 22 – 28. szám
alatti gyermekorvosi rendelõ, telefon:
313-6212
kedd, csütörtök: Szigony u. 2/A szám
alatti gyermekorvosi rendelõ, telefon:
313-7885
pénteken (páros héten) Auróra u. 22 –
28. szám alatti gyermekorvosi rendelõ,
telefon: 313-6212
péntek (páratlan hét) Szigony u. 2/A.
szám alatti gyermekorvosi rendelõ, te-
lefon: 313-7885 

A szombaton ledolgozásra kerülõ munkanapokon az a rendelõ biztosítja a gyermekek ké-
szenléti ellátását, mely az adott munkanapon eredetileg rendelt volna.

Az ügyeleti ellátást hétköznap este 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
valamint hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon a Heim Pál
Gyermekkórház végzi.

Cím: 1089 Budapest Üllõi út 86.
Telefon: 459 91 00

TTiisszztteelltt  KKöözzööss  KKééppvviisseellõõkk,,

ttáárrssaasshháázzii  TTuullaajjddoonnoossookk!!

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében a
társasházak felújításának 2009. évi támogatására a Fõvárosi
Rehabilitációs Pályázatra a következõ fedezet áll rendelke-
zésre: Vissza nem térítendõ támogatás: 25 M Ft, visszatérí-
tendõ támogatás: 25 M Ft.

A Fõpolgármesteri Hivatal Lakásügyi Ügyosztályának
tájékoztatása szerint a pályázatokat a fõváros költségvetés-
ének elfogadását követõen fogják kiírni. A kerület külön
nem ír ki pályázatot. A pályázatokat a fõvárosi kiírásnak
megfelelõen, továbbá a kerület 7/2008. (II.27.) számú rende-
letében foglalt szabályoknak megfelelõen  a kerületi önkor-
mányzathoz kell majd, a kiírás szerinti határidõre,  két pél-
dányban benyújtani elõminõsítésre, a kerület  az elõminõsí-
tett pályázatot továbbítja a fõváros felé. 

A képviselõ-testület 2009. április 1-i ülésén tárgyalta a tár-
sasházi támogatások kérdését és a támogatásokról az alábbi
döntését hozta meg:

A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport a fõvá-
rosi társasházi pályázat bírálatakor a 7/2008.(II.27.) sz. ön-
kormányzati rendelet szabályainak betartása mellett a be-
nyújtott  pályázatoknál részesítse   elõnyben a FÕKÉTÜSZ
szakvéleményben elõírt kémények felújítását, valamint az
életveszélyesnek nyilvánított, vagy statikai és egyéb szakha-
tósági szakvélemény alapján elrendelt felújítási munkákat.
A társasházaknak a pályázatra vonatkozó döntéseiket min.
51%-os tulajdonosi részvétel mellett kell meghozniuk, ennél
alacsonyabb részvétel és szavazati arány esetén támogatás
nem adható. A beruházásokat a megállapodás aláírását kö-

vetõ egy éven belül kell befejezni, az elszámolási határidõ a befejezést kö-
vetõ 180 nap. 

Amennyiben a vissza nem térítendõ támogatásra rendelkezésre álló ki-
adási elõirányzat a fentieknek megfelelõ pályázatokra nem nyújt elég fe-
dezetet, a vissza nem térítendõ támogatás összege a  fõvárosi kiírásban
meghatározott százaléktól eltérhet. A differencia a beruházás megvalósí-
tása érdekében visszatérítendõ támogatásként adható abban az esetben,
ha a társasház közgyûlése határozatában ezt kéri, és a kamatmentes köl-
csön visszafizetésére kötelezettséget vállal.

A helyi - folyamatosan benyújtható - pályázatokra kizárólag életveszé-
lyes határozattal rendelkezõ és gázvezeték-lezárást igazoló társasházak ré-
szére nyújt - a fedezet erejéig  - visszatérítendõ kamatmentes támogatást.
2009-ben a helyi pályázat keretében  adható kamatmentes kölcsön össze-
ge társasházanként 30 albetétig legfeljebb 750.000 Ft, 30 albetét felett maxi-
mum 1.000.000 Ft.

A képviselõ-testület – tekintettel arra, hogy a Fõvárosi Gázmûvek Zrt-tõl
a társasházak gáz alap-, és felszálló vezeték felújítása 2009. évi támogatásá-
ra vonatkozó döntését nem ismeri – úgy dönt, hogy jelenleg nem tud kiír-
ni ilyen pályázatot. A Fõvárosi Rehabilitációs Keret pályázatával egyidejû-
leg a pályázatot csak abban az esetben tudja kiírni, ha a FÕGÁZ Zrt. forrá-
sa megnyílik, továbbá a pályázat lebonyolításához szükséges határidõk be-
tarthatóak. A FÕGÁZ Zrt. támogatási forrásának késõbbi biztosítása esetén
a pályázati kiírásban a támogatás kizárólag visszatérítendõ kamatmentes
kölcsön lehet, a 7/2008.(II.27.) sz. rendelet szabályainak betartása mellett.

A pályázatok kiírásáról a Józsefváros újságban és a www.jozsefvaros.hu
honlapon értesítjük Önöket. A támogatásokat szabályozó 7/2008.(II.27.)
sz. önkormányzati rendelet a honlapról  letölthetõ, vagy a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodában (1082. Baross u. 65-67. III. 316 szo-
ba) átvehetõ. A fõvárosi kiírás a www.budapest.hu honlapon jelenik majd
meg. 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.
Kocsis Máté alpolgármester
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Színházpályázat

A Budapest Józsefvárosi Ön-
kormányzat nyílt, egyfordu-
lós pályázatot hirdet a tulaj-
donát képezõ 

Bp. VIII. 35881/A/16 – 24.
helyrajzi számokon nyilván-
tartott, természetben a Kál-
vária tér 6. szám alatt elhe-
lyezkedõ üres, összesen 1041
m2 alapterületû (pince, fszt.
félemelet és I. emelet)  nem
lakás célú helyiségcsoport
(Városi Színház) bérbeadá-
sára.

Jelentkezni lehet 2009. áp-
rilis 15. és 2009. április 30.
között. A pályázatról bõ-
vebb felvilágosítás a Kisfalu
Kft Helyiség-bérbeadási cso-
portjánál kérhetõ.

Tel.: 06 1/333-6781  Web:
www.kisfalu.hu  Email:
berbeadas@kisfalu.hu

Kisfalu Kft.
1083 Bp., Losonci u. 2.
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Nem áprilisi tréfaként, de ép-
pen április 1-jén fogadta el a
képviselõtestület közfoglalkoz-
tatási tervét, amely a kerületben
élõ munkanélküliek foglalkoz-
tatását szolgálja. Az idén
ugyanis a megszokott szociális
segély mellett belépett a rendel-
kezésre állási támogatás. A köz-
célú munkát az önkormányzat-
oknak kell megszervezniük, an-
nál is inkább, mert az így foglal-

koztatottak költségeinek 95%-
át a központi költségvetés meg-
téríti. A nyolc órában dolgozó
közfoglalkoztatottak minimális
fizetsége – végzettségtõl függõ-
en – 71.500 illetve 87.500 ft. Az
önkormányzat idei költségveté-
se 15.360.000 forint önrészt tar-
talmaz erre a célra. Az így mun-

kához jutók, körülbelül 270 fõ
többsége közterület-fenntartási,
köztisztasági, kommunális fel-
adatokat lát majd el. 

A feladat ellátását az önkor-
mányzat a Fõvárosi Közhasz-
nú Foglalkoztatási Szolgálat
KHT-vel fennálló szerzõdés
keretében tervezi, de - a köz-

tisztasági feladatok egy kézben
tartása érdekében – a Józsefvá-
ros Közbiztonságáért és Köz-
tisztaságáért Kft. is közremû-
ködik a feladatok kiosztásá-
ban. 

A programot megvitatta és
jóváhagyta Józsefváros szociá-
lis kerekasztala is. A program
egyik alapgondolata, hogy aki
képes dolgozni, az járuljon hoz-
zá a közteherviseléshez.

Segély helyett: közfoglalkoztatás

B enitz Henrietta ne-
gyedik éve gazdája a
józsefvárosi közhasz-

nú munka elosztásának. Is-
kolai végzettség szerint tud
munkát ajánlani. Alapfokú-
aknak utcatakarítást, önkor-
mányzaton belül kézbesítõi,
alap-adminisztrátori felada-
tokat, érettségizetteknek
ügyviteli, pedagógiai asz-
szisztensi feladatokat, és a
takarítóknál brigádvezetõi
megbízatást. Kétszázhetven
státuszt terveztek, de hat-
száz közhasznú munkást
tudnának elhelyezni. Ebbe
az irodába akkor lépnek be a
kerületi közhasznúak, ha
rendelkezésre állási támoga-
tásra jogosultak. A sikerrel
elhelyezkedõknek alapfokú
végzettséggel 71500, közép-
fokú esetében 87.000 forintot
kínálnak, havi ezer forintos
étkezési utalvánnyal megfe-
jelve.

Dankó György régi kerületi
lakos, a Gyulai Pál utcában la-
kik. Hónapok óta munkanél-
küli, bármilyen munkát elvál-
lalna Az éhség, a pénztelenség

nagy úr - mondja - megrop-
pantja a gerincet meg az élet-
társi kapcsolatot is, hiszen a
felesége dolgozik, abból élnek,
miközben az õ önbecsülése
már sehol sincs. Nyolc általá-
nost végzett, több évtizedet
dolgozott a ruhaiparban,
anyagmozgató volt. Ötvenhá-
rom éves. Nyugdíjhoz fiatal,
elhelyezkedéshez öreg. No-
vember 30. óta munkanélküli.
Az asszony iskolai gondnok,
hetvenezret keres, e mellé jött
az õ 25.700 forintja, ami együtt
és elosztva az egy fõre esõvel,
éppen átesett a segélyezhetõ-
ség határán. A rendelet sze-
rint, ha a két kereset az egy fõ-
re esõ határt egy forinttal is
meghaladja, lõttek a segély-
nek. Az iskola megtehette vol-
na, hogy pár forinttal keveseb-
bet igazol az asszonynak, de
nem tette meg, és slussz. A két
gyerek már felnõtt, õk a ma-
guk túléléséért küzdenek.
Dankó úr egyetlen fillért nem
fogadna el a gyerekeitõl, mert
azzal az unokákat rövidítené
meg. Tavaly még volt a rend-
szeres szociális segély, most

csak az 55 év felettieknek jár
meg a tartósan betegeknek,
leszázalékoltaknak, vagy an-
nak, aki 14 éven aluli gyereket
nevel. A rezsi elviszi az asz-
szony keresetét, õ szórólapo-
zással  teremti elõ a napi enni-
való költségét. A munkaügyi-
ben széttárják a kezüket, vi-
szont ingyenes álláskeresõ
hirdetések feladásával segíte-
nek. Minden végigjárhatót vé-
gigjártam - kesereg Dankó úr-
tönkrementem, kész vagyok,
nem kellek, leírtak. Nem va-
gyok irígy- mondja, de kétség-

beejtõ, hogy a nagypolitika
önzõ, s el se tudja képzelni,
hogy így is élnek emberek Jó-
zsefvárosban, ahogy én. Mit
vétettem? - kérdezi - s kérdése
még sokáig visszhangzik az
irodában.

Benitz Henrietta végighall-
gatja beszélgetésünket, s azon
kesereg, hogy a sikertelen
ügyletekbõl fogtam ki egyet.
Nem ez a jellemzõ - összegez. 

Szerintem ez is jellemzõ,
mert így reális a kép, aminek
pillanatfelvételében részem
volt. H.I.

Az Üllõi út 45. alatt, a közhasznú munkák elosztóhe-
lyén Benitz Henrietta irodájában kértem lehetõséget,
hogy az itt jelentkezõk élethelyzetébe bepillantást
nyerjek. Az elsõ fél órában három visszautasítást köny-
velhetek el. Mindhárman józsefvárosiak, hónapok óta
munka, illetve kereset nélkül vannak, de mindhármuk-
nál elemi tiltakozást váltott ki a szemérem, a szégyenér-
zet amiatt, hogy „utcára kerültek”, s ide a „közhasznú-
akhoz” került az ügyük.

Mentõöv a közhasznú munka

Dankó György bármilyen munkát ellválalna
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KÖZMUNKA

Imre Józsefné
nyugdíjas fõnõvér

Hallottam a rendeletrõl, hogy
ezután munka nélkül nem ad-
nak segélyt. Csak helyeselni
tudom, hiszen a segély a társa-
dalom pénze olyanoknak,
akik nem dolgoztak meg érte.
Én egész életemben mindig
majd megszakadtam a mun-
kában, más meg csak odaállt a
segélyért. Az a baj, hogy nem
lehet tudni, hogy ki is az, aki
igazán rászorult, a népek el-
lenérzése meg azokon csapó-
dik le, akik tényleg betegek és
munkaképtelenek.

Gõgh Ágnes
bölcsészhallgató

Én Szlovákiából jöttem át Ma-
gyarországra. Azt hittem,
hogy itt rendezettebben men-
nek a dolgok. Látom, hogy
szétfolynak a pénzek, a félre-
értelmezett szociális politika
ellenérték nélküli támogatáso-
kat, segélyeket jelent. Csak he-
lyeselni lehet, hogy aki segélyt
kap, az ne irtózzon, ha mun-
kát kérnek tõle egy munkanél-
küliséggel sújtott világban. Ha
a rendeletnek érvényt tudnak
szerezni, szerintem azonnal a
felére csökken a segélyre vá-
rók száma. Lehet, hogy kidol-
gozatlan az egész elképzelés?

Árságh Béla
vállalkozó

Jellemzõ, hogy mekkora a fél-
reértés. Eddig is volt ilyen kö-
telezettség, de a törvény sze-
rint helyben is ki kell találni
valami olyat, ami felpezsdíti a
közmunkák vállalását. A
szemlélettel van baj, amely
szerint a közmunka: szégyen.
Én öt diplomával is voltam
portás, és elképzelhetetlen
számomra, hogy valaki nem
fog lapátot, seprût a kezébe
azért, hogy ne éhezzen. Per-
sze, az volna a jó, ha egy mér-
nöknek, mérnöki közmunkát
tudnának adni. Ettõl meg
messze vagyunk. 

Sipos Endre
tanár

Az agymosás részérõl van szó,
uram. Senki nem gondolhatja
komolyan, hogy az államcsõ-
döt majd ez az intézkedés old-
ja meg, s az okosabb közmun-
ka-rendelet, az átgondoltabb
segélyezés hatására majd jobb
lesz a forint. Most ez az aktuá-
lis gumicsont, amit rágni le-
het, látja, maguk is ezt rágják.
Amíg errõl van szó, nem be-
szél a nép az okokról, amik
ide vezettek. A probléma egy-
szerû: aki dolgozni képes, dol-
gozzon a segélyért, aki beteg
vagy munkaképtelen, az meg
ne szégyellje, hogy az. A rend-

teremtés ebben a kérdésben is
az állam felelõssége.

Hegyi

Közmunka a segély ára?
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Zsonglõrködés a hatalom csúcsán

A kormányválságról és az
új kormány megalakulásá-
ról a legnagyobb ellenzéki
párt véleményét dr. Gott-
hard Gábor alpolgármester
(Fidesz) foglalja össze:

– Mára eljutottunk odáig,
hogy a szocialisták és a li-
berálisok féltik az országot
attól, hogy az állampol-
gárok gyakorolják demok-
ratikus jogaikat, hogy a vá-
lasztók döntsék el: ki és mi-
lyen programmal irányítsa

az országot. Görcsösen ragaszkodnak pozíciójukhoz, ezért
mindenféle zsonglõrmutatványt felhasználnak a választások
elkerülésére. Nem érdekli õket, hogy a közvélemény-kutatás-
ok szerint is az ország többsége elõrehozott választást akar.
Még mindig  titkos egyeztetéseken, párt- és frakcióüléseken
szövögetnek terveket, ármánykodnak, pedig a legegyszerûbb
megoldás az lenne, ha végre elismernék bukásukat, tehetet-
lenségüket, és minél hamarabb szabaddá tennék az utat egy
új, az ország lakóinak támogatását élvezõ kormány számára.
Ehelyett újabb és újabb politikai, jogi csûrés-csavarással késlel-
tetik a gazdasági, politikai és morális válságból való kilábalást,
így egyre mélyebben süllyedünk a válságba.

Védett fogyasztók 

Van segítség, ha fogyatékos gyermeket nevelõ család nem tudja
befizetni egy ideig az áramszámlát. A villamosenergiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény értelmezõ rendelkezései szerint vannak
ún. védett fogyasztók, akik részletfizetési kedvezményt, vagy fize-
tési haladékot kaphatnak, sõt az áramot sem lehet náluk kikapcsol-
ni. A védettsét a törvény így határozza meg:

3. § 19. Fogyatékkal élõ fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyaté-
kos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény
szerinti fogyatékossági támogatásban részesülõ személy, a vakok személyi
járadékában részesülõ személy, továbbá az, aki aki után szülõje vagy eltar-
tója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegû csa-
ládi pótlékban részesül.

64. § (5) A fogyatékkal élõ fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fize-
tés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben
a fogyatékkal élõ fogyasztó a részletfizetési lehetõség, illetve a kapott fize-
tési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést a villa-
mosenergia-kereskedõ elõre fizetõ mérõ felszereléséhez kötheti. Az elõre fi-
zetõ mérõ felszerelésének költségei a villamosenergia-kereskedõt terhelik,
és az elõre fizetõ mérõ használatával vételezett villamos energia ára nem
haladhatja meg azt az árat, amelyet a fogyatékkal élõ fogyasztó szerzõdése
alapján, az elõre fizetõ mérõ hiányában fizetne. 

A  jogosult fogyasztónak írásban kell kérnie a helyi áramszolgál-
tató ügyfélszolgálatán, hogy védett fogyasztóként nyilvántartásba
vegyék. Akit már nyilvántartásba vettek, annak a védettséget min-
den év március 31-éig, évente kell igazolnia. Az igazoláshoz a szo-
ciális irodán lehet hozzájutni. (Révész Márta képviselõ)
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A merikában március
végén kezdõdött az
AIG biztosítótársa-

ság botránya. A csaknem
80%-ban állami tulajdonú
pénzintézetnek az amerikai
kormány - tavaly szeptember
óta – 170 milliárd dollárt jut-
tatott, hogy elkerülje a csõ-
döt, mire a cég vezetõi, össze-
sen 160 millió dollár értékben

szavaztak meg juttatást ma-
guknak. A botrány elkerülhe-
tetlen volt, a felháborodás
hullámai elérték az amerikai
pénzügyminisztert is. Obama
elnök személyesen tett ígére-
tet a  krízis kezelésre, a cég
vezérigazgatója pedig a juta-
lom felének önkéntes vissza-
adására buzdította a mene-
dzsereket. Nem tudjuk, há-

nyan fogadták meg a nyoma-
tékos kérést, de az biztos,
hogy az alsóház már megsza-
vazta az állami segítségre
szoruló cégeknél a jutalmak
90%-kal történõ megadózta-
tását, az egyik szenátor pedig
a „lemondás vagy szakmai
öngyilkosság” – számunkra
igen vonzó - alternatíváját ál-
lította az AIG vezetõi elé.

Ha nem is ilyen szigorúan, de
a franciáknál is felléptek az álla-
mi segítséget is lefölözõ cégve-
zetõk ellen. Itt a Credit Agricole
bank, a Cheeuvreux értékfor-
galmazó és a Vaelo autóalkat-
rész-gyár  vezetõi keveredtek
botrányba, mert az állami pén-
zekbõl jutalmakat osztogattak
maguknak. Németországban
korlátozták az állami segítség-
ben részesülõ cégek igazgatóta-
nácsi tagjainak javadalmazását.
A kormánytagok azóta is a cég-
vezetõk felelõsségérzetérõl, a
velük szemben támasztott mo-
rális kötelezettségekrõl és  a tár-
sadalmi szolidaritás fontosságá-
ról értekeznek. 

Tüntetési hullám 
A szigorításoknak annál is

inkább itt volt az ideje, mivel a
felháborodás veszélyes mérete-
ket öltött. A francia szakszer-
vezetek általános sztrájkot hir-
dettek meg a válságkezelés hi-
bái, az elmaradt intézkedések
miatt. Nápolyban a Fiat mun-
kásai tüntettek, a megfékezé-
sükre kirendelt rohamrend-
õrök viszont éppen sztrájkol-
tak a válság nehézségei miatt.
Rómában a közalkalmazottak
és a munkások vonultak fel a
kormány ellen.  Írországot – az
utóbbi évek egyik legnagyobb
gazdasági növekedést produ-

káló országát – is utolérte vál-
ság; százezres tüntetésen tilta-
koztak a nyugdíjak tervezett
megadóztatása miatt. Röviden,
Lisszabontól Grúziáig minde-
nütt volt, van vagy terveznek
tüntetéseket a megszorítások
ellen.

Kormányok tündök-
lése és bukása

„A válságot nem a dolgozók
okozták, mégis velük akarják
megfizettetni az árát, miköz-
ben a vezetõk milliós jutalma-
kat zsebelnek be” – foglalhat-
juk össze a tiltakozók érveit
egy mondatban. A következ-
mények nem is maradnak el:
elsõként az izlandi kormány
bukott el. Lemondott a lett kor-
mány. Prágában állás nélkül
maradt Topolánek miniszterel-
nök. Az elõrehozott választást
októberre tûzték ki. Ami biz-
tos: a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége április 18-
ra demonstrációt hirdetett
meg. A szervezõk valódi vál-
ságkezelést követelnek, új adó-
csomagot és a természetbeni
juttatások tervezett megadóz-
tatásának visszavonását. 

(koncz)

Aki a válság ellenére sem
mondott le kedvenc hobbyjá-
ról, az ûrutazásról, az Charles
Simonyi. A magyar származá-
sú ûrutazó mostani útjáért 35
millió dollárt fizetett. Ugyanez
az út két éve még „csak” 25
milliójába került. Állítólag az
ûrturizmusra van igény. Az
utak potom száz-kétszázezer
dollárba kerülnek majd, de a
Holdat késõbb is csak százmil-
lió dollárért lehet körberepülni.

Csõd, csõd hátán

Elõzõ lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy a magyar kor-
mányban a jutalmak és egyéb juttatások kifizetése a válság ideje
alatt is zavartalan. Az általános felzúdulás hatására Gyurcsány Fe-
renc kitalált egy sajátos intézkedést, amely szerint az állami válla-
latok vezetõinek kifizetik ugyan a jutalmakat, de annak felét az érin-
tett vezetõk visszautalják egy számlára, az így összegyûjtött pénz-
bõl pedig fákat ültetnek. Hát, az ötlet több mint meglepõ; tulajdon-
képpen vicces. Ha valami csoda folytán mégis lenne belõle valami,
akkor elmondhatjuk: hátsónk ugyan kilóg a gatyából, de legalább
nem látjuk a fától az erdõt.

A pénzügyi és gazdasági válság a fejlett országokban is
szedi áldozatait. Mielõtt krokodil-könnyeket hullatnánk
a veszteségek láttán, jó ha tudjuk, hogy azok, akikrõl
most szó lesz, nagyon is rászolgáltak – a nem is annyira
drákói – szigorra.

MENKÓ LÁSZLÓ RAJZAI
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Mindenki megdöbbenésé-
re, az eset kapcsán kide-

rült, hogy a történelmi hely-
szín a rendszerváltás óta sem
kapott semmiféle védettséget.
Ezen még a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal munkatár-
sa, Deli Sándor is meglepõ-
dött, de mint mondta, bárki
kezdeményezheti az örökség-
védelmi eljárást. Kaiser József
(Fidesz) javaslatára a képvise-
lõ-testület kezdeményezte az
eljárást, amelytõl azt remélik,

hogy a Corvin köz méltó beso-
rolást kap a lehetséges örök-
ségvédelmi kategóriákban, pl.
történeti emlékhely lehetne.
Ehhez a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, illetve a kultu-
rális és oktatási miniszter jóvá-
hagyása szükséges. 

Az eljárás befejezéséig is lehe-
tõség van azonban helyi védett-
ség megadására. Ehhez helyi
rendeletet kell alkotni. A képvi-
selõ javaslatát a többség támo-
gatta az április 1-i testületi ülé-

sen. Ennek megfelelõen a helyi
védettségrõl szóló rendelet ha-
marosan megszületik. 

Az üggyel kapcsolatban támo-
gatását fejezte ki Gedai István, a
józsefvárosi 1956-os Forradalmi
Emlékmúzeumért Alapítvány
elnöke is, aki szintén megdöb-
bentõnek találta, hogy a Corvin
közben bármit lehet csinálni,
mert nincs jogszabályokban biz-
tosítva a védelme. Gedai egyéb-

ként felhívta figyelmünket arra
is, hogy a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság 2008. máju-
sában kezdeményezte - több
más emlékhely mellett - a Cor-
vin-köz védelmét, de Hiller Ist-
ván oktatási és kulturális minisz-
ter a mai napig nem terjesztette a
bizottság javaslatait az Ország-
gyûlés elé. A mulasztás - ma már
láthatjuk - kézzel fogható káro-
kat okozhat. MM

Józsefváros kezdeményezi
a Corvin köz védelmét

Egy szexbolt megnyitásával kezdõdött minden. Sokak
szerint ugyanis a helyhez méltatlan egy szexuális portéká-
kat áruló üzlet mûködése. A Corvin köz az 1956-os forra-
dalom egyik legfontosabb, szakrális helyszíne, ahol em-
berek haltak meg a hazájukért, és amely ma történelmi
emlékhelyként él a köztudatban. De csak a köztudatban!

A Corvin köz lakói számos
olvasói levelet jutattak el
szerkesztõségünkbe, ame-
lyekben tiltakoznak a mozi
épületének átépítése, maga-
sítása ellen. Az ott élõk kifo-
gásolják, hogy tudtuk és be-
leegyezésük nélkül adtak ki
elvi építési engedélyt a ráépí-
téshez. A lakók panaszait to-
vábbítottuk a fõépítészhez,
akinek válasza nem nyugtat-
ta meg az ott élõket, sõt töb-
ben kifogásolták annak
hangvételét.

ACorvin-köz lakói félnek,
hogy a mozi magasítása

miatt nem fognak levegõt és
fényt kapni. A Corvin-projekt
miatt már eddig is sok port
nyeltek, a zajról nem is beszél-
ve. Az ott élõ, több mint száz
család életminõsége nagymér-
tékben romolna a további
építkezéssel - állítják. Többen
elmondták, az újabb építkezés
miatt gyakorlatilag életve-
szélybe kerülnének, hiszen a
Kisfaludy utca önkényes útle-
zárása miatt sem mentõautó,
sem tûzoltóautó nem hajthat
be a közbe. Van, aki a terve-
zett építkezést esztétikailag ki-

fogásolja, mondván, meg-
bontja az itt kialakított, kör-
alakú építészeti megoldást.
Csoma Béla, filmes szakember
hangsúlyozza, nem a Corvin
mozi ellen beszél, hanem  arra
kívánja felhívni a figyelmet,
hogy a Corvin köznek -
amelynek mûemléki védettsé-
get kéne élveznie- mennyire
megváltozna a struktúrája.
Csoma Béla úgy érzi, a hivatal
visszaél helyzetével, és azokat
negligálja, akiket „szolgálnia”
kéne.

Az ügy kapcsán megkérdez-
tük a Corvin Filmszínházat üze-
meltetõ Budapest Film Kft. ügy-
vezetõ igazgatóját, aki elmond-

ta, hogy nem ráépítés lesz, ha-
nem tetõtér-beépítést terveznek.
A tetõmagasítás - véleménye
szerint - nem változtatja meg az
architektúrát. Szerinte ez nem
veszi el a napfényt a környezõ
házaktól. Az ügyvezetõ kiemel-
te, számukra is kegyeleti hely a
Corvin-köz, amit õk is meg kí-
vánnak védeni. 

Az Építésügyi Irodában kér-
désünkre elmondták, lesz ráépí-
tés, de nem kettõ, hanem csak
egy emeletet építenek a mozira,
és azt is csak a hátsó ellipszis-
ben, elõl, a tartófalaknál csak a
jelenlegi tetõ alatt lesznek átala-
kítások. Hangsúlyozták, hogy
az átépítés következtében az

épület magasságnövekedése se-
hol nem haladja meg a 3,5 mé-
tert. A hatóság által készíttetett
árnyékolásvizsgálat szerint az
átépítés a hatályos elõírások
kétszeresét teljesíti. Az építés-
ügyi irodában már többen – a
közös képviselõk is - megtekin-
tették a látványtervet, amely
után megváltozott korábbi véle-
ményük, állítják az iroda mun-
katársai. Az érintett ügyfelek-
nek, a fellebbezésre jogosult la-
kóknak egyébként lehetõsége
van egy elõre egyeztetett idõ-
pontban megtekinteni a lát-
ványterveket. A félreértések el-
kerülése miatt ez mindkét fél
számára elõnyös lehet. NYZ

Mozi-mizéria

TTáájjéékkoozzttaattóó  
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Csécsei Béla polgármes-
ter következõ fogadóórája május
11-én (hétfõn) 14.00 órától lesz.
A fogadóórára elõzetes bejelent-
kezés szükséges a 4592-563 te-
lefonszámon, 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 május 4-én, hétfõn 14-17
óra között, a Polgármesteri Hiva-
tal I/101-es szobájában lesz. Be-
jelentkezés a 459-2208-as tele-
fonszámon.

Dr. Gotthard Gábor al-
polgármester legközelebbi foga-
dóórája május 19-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 május
11-én, hétfõn 16.00 órától tartja. A
fogadóórára elõzetes bejelentkezés
szükséges a 459-2563 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.
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E gy ragyogó péntek reg-
gelen, április 3-án talál-
koztam Lászay János-

sal, a Józsefvárosi Vagyonke-
zelõ Kft. munkatársával, aki
lapunkban is rendszeresen be-
számol munkájukról és Ko-
vács Oroszlán Andrással, a Li-
án Kft. helyi vezetõjével. Ez

utóbbi cég több mint tíz éve
van jelen a kerületben, az õ
embereik gondozzák a zöldte-
rületeket, szedik össze a sze-
metet, festik le a padokat, s ha
kell, helyrehozzák a rongálá-
sok miatti károkat. 

A kerületi parkbejárást a JVK
Õr utcai telephelyétõl igencsak
közel esõ Horváth Mihály té-
ren kezdjük, ahol szeretnék vá-
laszt kapni arra: miért és med-
dig zárja még lakat az egykoron
fajátékokkal benépesített, Száz-
holdas Pagony nevet viselõ ját-
szótér bejáratát. Oroszlán And-
rástól megtudjuk, a terület
többszörösen balesetveszélyes-
sé vált, ezért a lezárás. A játéko-
kat tönkretette az idõ és a ren-
deltetéstõl eltérõ használata, a
kockakõ-burkolat pedig semmi-
képpen sem fér össze az euró-
pai uniós szabályokkal. A mint-
egy négyéves kihasználatlanság
azonban talán nemsokára meg-
szûnhet: a közeli egyházi köz-
össég jelentkezett, hogy szíve-

sen használná, hittanórákat tar-
tana a téren.

Nem szeretnénk egyoldalúak
lenni, ezért a pozitív példákat is
Önök elé tárjuk, hiszen az el-
múlt két évben csinos játszóhe-
lyekkel bõvült a kerület: sok lur-
kó talán már el sem tudja kép-
zelni, milyen lenne az élet a Lo-
sonci vagy akár a Mátyás téri
játszó nélkül.

A néhány kerületi parkban
tett séta után a következtetés
egyértelmû: javarészt ugyan-
olyan törõdéssel gondoskodnak
mindegyikükrõl, állapotukat
azonban az ott élõ józsefvárosi-
ak életmódja, a széphez való
hozzáállása határozza meg.

A Rezsõ tér, a maga nagy
zöldterületével és a helyiek ér-
tékõrzõ igyekezetével iskolapél-
dája annak, hogy Józsefváros-
ban is jól érezhetjük magunkat.
Itt a kertészek is szívesen dol-
goznak, élvezettel telepítik a
szép növényeket. Csendes kis
pihenõsziget a betonrengeteg-
ben a Nap tér és a Molnár Fe-
renc tér a díszcseresznyével.
Oroszlán András elmondja, itt
egyetlen padon kellett egy lécet
pótolniuk, bár kezdetben gon-
dot okozott, hogy a kültéri
csemperagasztóval rögzített ke-
rámialapokat minden nap le-
szedték, s újra kellett ragasztani.

Még ennyire sem kellemes a
helyzet a Teleki téren. Itt nehe-
zen találna ép padot, aki le sze-
retne ülni, s a szemét még a gon-
dos - naponta egyszer egyéb-
ként minden területen elvégzett
- összeszedése is esélytelennek
látszik. A terület rendezésének
azonban a közeli piac sorsának
eldöntése nélkül nincs értelme a
szakértõ szerint, úgyhogy itt ad-
dig nem is várhatunk lényeges
javulást.

Újdonságnak tûnt számomra,
hogy a kerületi kertészek és
ezermesterek napi munkájukon
túl, milyen „trükköket” vetnek
be azért, hogy megakadályoz-
zák a rongálást, pusztítást, lo-
pást, piszkítást a kerületi zöldte-
rületeken. A még kisebb, fiatal

Magunknak vigyázzunk rájuk!

Civil szervezetek, lakóközösségek fiatal hegyi juharfát igényel-
hetnek ültetésre. Az igényeket április 21-ig adhatják le a JVK.
Kft. (Õr utca 8.) portáján munkaidõben. (Összesen 30 db. kerül-
het szétosztásra.)

HEGYI JUHAR (ACER PSEUDOPLATANUS)

Származása: Közép-Európa, Kaukázus
Alak: 25-30 m, magasra boltozott koronát nevel, ezért szûk ut-
cákba, szoros térállásba ne ültessük, kérge kis lapokban levá-
ló, levele fûrészes, 5 karéjú, zöldessárga lecsüngõ fürtvirágza-
ta április-májusban nyílik. A szárazságot rosszul tûri, gyors
növekedésû.

A rendelkezésre álló facsemeték kb. 2 cm törzsátmérõjûek,
ezért védett helyre történõ telepítésüket javasoljuk.

A fa jellemzõit feltétlenül vegyék az igénylõk figyelembe!

Az idei évben hirtelen csöppentünk a tavasz, s ezzel a
parképítési-szépítési idõszak kellõs közepébe. Azt gon-
doltuk, ez jó alkalom arra, hogy bejárjuk Józsefváros né-
hány zöldterületét, megismerjük a helyi szakemberek
munkáját: eredményeiket, terveiket, nehézségeiket, egy-
szóval mindennapi erõfeszítéseiket, amit azért tesznek,
hogy itt, a Belvárosban is akadjon olyan hely, ahová jóér-
zéssel kiülhetünk napozni, pihenni, olvasgatni - akár a
rohanó hétköznapok rövidke szünetében, amikor mesz-
szebb úgysem jutunk.

Már javában zajlik az élet a Losonci téri játszótéren

Lehet egy fával több?
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fákat például nem ültetik látvá-
nyos, nagyon szem elõtt lévõ
helyre, így talán a kutyák sem
kaparják le a kérgét. Hasonlóan,
igyekeznek kevésbé népszerû és
közismert növényeket ültetni,
így próbálják elkerülni a tolva-
jok figyelmét. A padokat közé-
pen elválasztó vaskorláttal az
ott történõ alvás válik kényel-
metlenné. Az eldugott, köztéri
wc-nek használható területeken
pedig szúrós cserjék telepítésé-
vel lehet kellemetlenné tenni a
leguggolást - meséli Oroszlán
András.

A kerületben egyébként ha-
marosan elkezdõdik a fûnyírás,
a locsolóhálózatok megnyitása.
Mint a Lián Kft. szakembere

mondja, õk a Lõrincz Pap tértõl a
Rezsõ térig mindenütt megnyit-
ják a csapokat, s csak a kerületie-
ken múlik, hogy lesz-e a nyári
hõségben víz a parkokban, ját-
szótereken vagy inkább meg-
rongálják, kidöntik a kutakat.

Május közepén pedig, virág-
kora közepén - a helyiek szoká-
sos megrökönyödésére - kisze-
dik az õsszel ültetett árvácská-
kat és társaikat, hogy helyet ad-
hassanak az ekkor ültetendõ
egynyáriaknak. Mint Oroszlán
András mondja, az árvácskákat,
ha kérik tõlük, szívesen odaad-
ják a helyieknek, hogy egy kis
ideig még otthon gyönyörköd-
hessenek bennük.

Kovács Orsolya

Józsefváros Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete 323/2008. (VI. 04.) szá-
mú határozatában hozzá-
járult Józsefváros Kerüle-
ti Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének
módosításához a követke-
zõ területeken:

1. A Gyulai Pál utca, a
Gutenberg tér és a Horváth
Mihály tér az eddigi Z-FK-
VIII-1 övezetbõl Z-FK-VIII-3
övezetbe való átsorolása. In-
doklás: Az elfogadott „Eu-
rópa Belvárosa” program
keretében a közterületeken
a megnövekvõ gyalogosfor-
galom kiszolgálására mély-
parkolók építésének lehetõ-
ségét szükséges biztosítani.

2. Az Auróra utcai orvosi
rendelõ környezetének az
IZ-VIII-1 övezetbõl L1-VIII-
1 lakóövezetbe való átsoro-
lása. Indoklás: A rendelõin-
tézet tevékenysége meg-
szûnik, a környezettel való
összhang érdekében jobban
illeszkedne a szomszédos
lakóterületekkel megegye-
zõ építési övezet. Az átsoro-
lás a FSZKT (Fõvárosi Sza-
bályozási Keretterv) módo-
sítását igényeli.

3. A 111-es tömb az L1-
VIII-4 építési övezetbõl L1-
VIII-1 építési övezetbe való
átsorolása. Az utcai pár-
kánymagasság a szomszé-
dos telektömbhöz hasonló-
an 19 méterre növelése. A
másodlagos építési hely ki-

alakítása oly módon történ-
jen, hogy árkád, átrium, át-
járó létesülhessen a Futó ut-
ca 5-7-9. és a Vajdahunyad
utca 6-8-10. telkek között. 

4. A Baross utca mentén
lévõ, 10 emeletes panelos
épületek szomszédságában
a 141., 142., 144., 145. vala-
mint a 135. jelû tömbök a je-
lenlegi L1-VIII-5 építési
övezetbõl L1-VIII-1 építési
övezetbe való átsorolása.

5. A Népszínház utca
környezetében a 219., 220.,
221. jelû tömbök egysége-
sen a L1-VIII-1 építési öve-
zetbe sorolása. (Jelenleg a
tömbök egy része L1-VIII-1
építési övezetben, másik fe-
le L1-VIII-2 építési övezet-
ben van.)

3-5. Indoklása: Az L1-
VIII-1 építési övezet kiter-
jesztése szükséges ahhoz,
hogy a kialakult beépítés és
az új ingatlanfejlesztések
egységes városképet ered-
ményezzenek.

6. A szabályzat és a sza-
bályozási terv ellentmondá-
sossága miatt szükségessé
vált az építési hely megnö-
velése a JÓKÉSZ-ben meg-
engedett mértékig (75 %) a
Diószeghy Sámuel utca –
Orczy út sarkán lévõ három
telken (hrsz.: 36029/1,
36029/2, 36029/3).

7. Az Erkel színház kor-
szerû városi szintû kulturá-
lis intézménykomplexum-
má történõ átépítése érde-
kében telekhatár-rendezés
és az övezetbe nem sorolt
közterületek egy részének

övezetbe való átsorolása,
oly módon, hogy a Z-FK-
VIII-1 övezetbe sorolt köz-
park funkciójú telek terüle-
te nem csökken.

A Kerületi Szabályozási
Terv fentiekben vázolt mó-
dosításai az azonos helyze-
tû telkeknek azonos jogokat
kívánnak biztosítani, figye-
lembe véve a közlekedésfej-
lesztéseket (pl. metróépítés)
is. A módosítás az egységes
városrész kiépítését, a le-
pusztult, romos területek
átalakulását, a közterületek
új arculatát, a laksûrûség és
az infrastruktúra összehan-
golását szolgálja.

Miasnikov Péter
fõépítész

Módosítják a Kerületi szabályozási tervet

A veszélyes kockakõ-burkolat az egyik oka a lakatnak. Szemmel látha-
tóan a fák sem kedvelik...

Egy kis pihenés-sütkérezés a Molnár Ferenc térenHa kinyílik, gyönyörû lesz az újonnan ültetett császárkorona, körülöt-
te tulipánokkal
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K i mondta,
hogy nem
t u d o d

megváltoztatni a
világot? – így
hangzik a Föld
Napjának egyik
jelmondata. És
tényleg. Mi akadá-
lyoz meg minket abban,
hogy környezettudatosabban
éljünk? A válasz egyszerû:
semmi és minden. Semmi,
mert csak rajtunk múlik, hogy
kerékpárra pattanunk, vagy
autóval megyünk be munka-
helyünkre; hogy szétválogat-
juk a szemetet vagy ömleszt-
ve zúdítjuk a kukába; hogy a
veszélyes hulladékokat a spe-
ciális gyûjtõhelyekre visszük,
energiatakarékos izzóval vi-

lágítunk, hogy fát
ültetünk, hogy
felsöpörjük a jár-
dát, hogy nem
szemetelünk –
és még hosszan

sorolhatnánk, mi
mindent tehet-

nénk - és mégsem
teszünk meg önma-

gunkért, környezetünkért, jö-
võnkért.

Másrészt joggal kérdezzük:
mit tudunk mi, egyénenként
tenni a nagy szennyezõk ellen?
Lelkesen szétválogathatjuk a

Utolsó figyelmeztetés
� Úgy tudjuk, törvényszéki exhumálásokon
tûnt fel az orvosoknak, hogy a holttestek bom-
lási folyamata lelassult. Véleményük szerint a
jelenség oka a nagy mennyiségben, az ételekkel
együtt elfogyasztott konzerválóanyag lehet.
� Megfigyelték, és kísérletekkel igazolták is,

hogy a magas ösztrogéntar-
talmú környezetben az ebi-

halak 95-100%-a nõstény-
nyé fejlõdik. A vizek
ösztrogéntartalma – a fo-

gamzásgátlók miatt – fo-
lyamatosan nõ, ezért elõfor-
dulhat, hogy egyetlen hím
béka sem fejlõdik ki, és

ezért a jövõben nem ébre-

dünk majd vízparti nyaralásnál sem békaku-
ruttyolásra.
� Csökkent a férfiak átlagos spermaszáma, va-
gyis a megtermékenyítéshez szükséges hím-
ivarsejtek egyre kisebb mértékben és „válasz-
tékban” állnak rendelkezésre. Tudósok kimu-
tatták, hogy a nehézfémek, a peszticidek
(rovarirtók), a dioxinok és a szteroidok káro-
san befolyásoljak az ivarsejtek termelését. A
folyamatok generációkon keresztül hatnak, te-
hát még az unokák is elszenvedik a káros kö-
vetkezményeket. 

Itthon nem volt nagy vissz-
hangja a villanyok lekapcsolá-
sára buzdító felhívásnak. Már-
cius 29-én este, a Föld órájá-
ban Budapesten sötétségbe
borult a Hõsök tere, a Lánchíd
és a Halászbástya is. A MAVIR
szerint a fogyasztás nem csök-
kent számottevõen, vagyis
csak kevesen csatlakoztak az
akcióhoz, amellyel a felesleges
áramfogyasztásra akarták a fi-
gyelmet felhívni.

VVVVáááá llll ttttoooozzzzttttaaaassssdddd    mmmmeeeegggg    aaaa    vvvv iiii llll áááággggooootttt ,,,,
vvvváááá llll ttttoooozzzzttttaaaassssdddd    mmmmeeeegggg    mmmmaaaaggggaaaadddd!!!!

Ki tudja, meddig lesz még Föld Napja, meg egyáltalán
Föld, mert bár a világegyetem és benne bolygónk még év-
milliókig elélhetne, az emberiség – távolról sem áldásos –
tevékenysége erõsen megkérdõjelezi hosszú távú jövõnket. 
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szemetet, lekapcsolhatjuk a fö-
löslegesen égõ villanyt – csak-
hogy ez mind édeskeveset szá-
mít az ipari méretû környezet-
pusztítás ezerféle, bevált módjá-
hoz képest.

Tényleg nem rajtunk múlik?
Bolygónk természeti kincseit,
energiaforrásait egy szûk cso-
port, a fejlettebb, gazdag orszá-
gok élik fel, polgáraik fogyaszt-
ják el. Köztük mi is. Ha nem
vennénk meg tucatnyi felesle-
ges, ámde „hasznos” ketyerét
háztartásunkba, ha nem akar-
nánk télvíz idején piros epret
enni, és ha – néha legalább – já-
rásra használnánk erre a célra
kifejlesztett alsó végtagjainkat,
akkor a kereskedelem nem tud-
ná eladni ezeket a termékeket,
és a gyártók is visszafognák ter-
melésüket. 

A válság – bármennyire is fáj-
dalmas és igazságtalan történet
– segíthet egyensúlyba hozni a
dolgokat. Tekintsük figyelmez-
tetésnek, és változtassunk élet-
módunkon. (k.m.-i.a.)

A Föld Napja-mozgalmat 1970.
április 22-én indította el Denis
Hayes egyetemi hallgató. Azóta
az egész világon megünneplik
ezt a napot. Ekkor adja ki a
Worldwach Institute A világ
helyzete címû éves jelentését.
Itthon évek óta erre a napra
szervezik a Critical Mass biciklis
felvonulását. Az idén rendhagyó
túrát is tartanak Budapesten, az
uniós diplomaták részére.

A tavaszi és nyár eleji jeles
napokat összevontan, egy-
hetes fesztivál keretében ün-
nepelik az Állatkertben. A
rendezvényen minden kor-
osztály megtalálhatja a szá-
mára kedves elfoglaltságot:
akik állat- és növénytani is-
mereteiket szeretnék gazda-
gítani, vagy élõ társasjáték-
ban, kézmûves foglalkozá-
son részt venni, netán szíve-
sen néznének meg egy zenés
színdarabot, vagy esetleg
barkácsolnának - egyaránt
találnak megfelelõ progra-
mot.

Budapesti Állatkert, ápri-
lis 20-26.

Föld Fesztivál

A Föld Napja Alapítvány társasjátéka, az Ökovilág.
A játékhoz minimum 2 fõ kell, 10 éves kor fölöttiek.

A játékosok környezeti és természetvédelmi ismerete-
ket kapnak a játék során
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Egy mozdulat Józsefvárosért!

A Föld Napja alkalmából 
takarítási akciót szervezünk

április 25-én (szombaton) 9 órától
a Kálvária téren és a Teleki téren.

Szeretettel várjuk mindazokat,
akik készek akár csak egy mozdulatot tenni

Józsefvárosért, 
felvenni egy eldobott szemetet, és amennyire ide-
jük engedi, részt tudnak venni egy nagy, közös ta-

karításban!

dr. Kocsis Máté
alpolgármester

Az Új Akropolisz 26-án, va-
sárnap délelõtt a Gellért-he-
gyen takarít. Az akcióhoz
bárki csatlakozhat. Találko-
zás 9-kor Gellért püspök
szobránál.

Critical Mass - Föld napja
Április 19-én, a Föld Napja
alkalmából minden eddigi-
nél nagyobb felvonulást
szerveznek a budapesti bi-
ciklisták. A demonstráció-
hoz ezúttal gyerekes, baba-
kocsis családok is csatlakoz-
nak. A biciklis felvonulás áp-
rilis 19-én, 15 órakor indul a
Tabánból.

Evolúciós Forgatag
A Föld Napján, április 22-tõl
24-ig rendhagyó biológia és
természetrajz órákat tarta-

nak, amelyekre 10-tõl 17
óráig várja az iskolás cso-
portokat a Természettudo-
mányi Múzeum. Ezeken a
napokon a nagyközönség
elõl elzárt kutatóhelyeket is
megismerhetik az érdeklõ-
dõk, és a DNS-labor is
„megnyitja kapuit”. Beje-
lentkezés a 210-1085-ös tele-
fonszámon.

Április 25–26. – Tudomá-
nyos Forgatag I., amelyben
elõadások, interaktív bemu-
tatók várják az érdeklõdõ-
ket. 

A részletes programot
megtalálják a múzeum hon-
lapján (www.mttm.hu),
vagy érdeklõdhetnek a 210-
1085-ös telefonszámon, és
személyesen a múzeum in-
formációs pultjánál.

Programok

Józsefvárosi
Galéria programjai 

�Április 22. 15.00 óra: A kurultáj,
a madjar – magyar törzsi gyûlé-
sek krónikája. Elõadó: Bíró And-
rás Zsolt, antropológus, humán-
biológus
� Április 23. 17.30 óra: Galéria-
koncert - „Április, ó április”. Da-
lok, áriák, operarészletek.
Elõadók: a Józsefvárosi Zeneba-
rát Kör tagjai
� Április 29. 15.00 óra: VI. epi-
zód: „Herkules válaszúton” (ró-
mai szín) - Vetített képes elõadás
Jankovics Marcell animációs so-
rozata alapján, a Városvédõ Cso-
porttal közös szervezésben. Elõ-
adó: Martsa Piroska animátor
� Április 30. 17.30 óra: A Fõváro-
si Képépítõ Stúdió csoportos kép-
zõmûvészeti kiállítása „Külsõ és
belsõ történések” címmel. Meg-
nyitja: Sipos Endre mûvészeti író.
Közremûködik: Török Tibor gitár-

mûvész és tanítványai.

A Józsefvárosi Ifjúsági Informáci-
ós Irodában április 3-án és 17-én
15-17 óra között: dr. Kovács Gab-
riella Eszter ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadása.

Tanfolyamok:
� Hatha Jóga: kezdõ csoportok
hétfõnként 19, keddenként 17,
szerdánként 18 órától. Jelentkezni
folyamatosan, a helyszínen lehet.
Tánc, tánc, tánc: Kicsit jazz, kicsit
art táncórák minden hétfõn és
csütörtökön 15-tõl 16 óráig.
A foglalkozásokat vezeti: Kovács
Andrea
� Menõ Manó: Zenés-tornás fog-
lalkozás 1-4 éves gyerekeknek,
dalokkal, mondókákkal, hangsze-
rekkel.
Hétfõnként 9.15, 10.05, és 11
órakor. Minden Manót szeretettel
várunk!
� Angol nyelvoktatás gyerekek-
nek. Helen Doron tananyag, in-
gyenes próbaóra. Keddenként
16.30-tól és péntekenként 9 órá-
tól.
� Zászlómúzeum:„A Világ Orszá-
gai rajzokon keresztül”
Megtekinthetõ június végéig.

Bérelhetõ pályák
Mûfüves Labdarúgópálya:

8400 ft/óra
Teniszpálya: 1300 ft/óra
Telefon: 333-9501

� Mûfüves labdarúgó-bajnokság
indul az Orczy-parkban április-
tól.Jelentkezni lehet a 06/70-866-
0556-os telefonszámon.

� Minden hónap 2., 3., 4. csütör-
tökén 14 -18 között: Nótakör Fé-
nyes György vezetésével az Or-
czy-kert fõépületében. Minden
hónap harmadik szombatján 15
órakor: Nagymûsor, minden hó-
nap utolsó csütörtökén 14 órától:
ingyenes nótamûsor 

� Minden vasárnap 11-tõl a Fa-
házban: Anonim Alkoholisták gyû-
lése – mindenki számára nyitva

Tanfolyamok
� Kéthetente pénteken 17:20-tól
21:30-ig: Táncterápia Nagy Már-
ton vezetésével
� Szerdánként 16:30-tól 17:30-ig
és 17:30-tól 18:30-ig: Kreatív
Mozgás- Zene- Tánc foglalkozás a
Tánc- Lánc Egyesület szervezésé-
ben, a foglalkozást vezeti:
Harsányi Ildikó. 
� Minden kedden és csütörtökön
16-tól-18.30-ig a Faházban: Tu-
dor Alapítvány, Tehetséggondozó
Tanoda. 

� Minden hétfõn 18. 30-tól
20.30- ig kezdõ tánctanfolyam
Herb János vezetésével.
Érdeklõdni, jelentkezni lehet a
333-9501- es telefonszámon a
mûvelõdésszervezõnél
� Fotótanfolyam: Április 7., 14.,
18., 19., 25., 28. 18: 30- tól.
� Minden szerdán és pénteken
16 órától a Faházban énektechni-
ka minden mûfajban (operett, nó-
ta, pop, rock), valamint színészi
beszédtechnika felkészítés.
Érdeklõdni lehet: a 06-20-348-
5809-es vagy a 333-9501-es tele-
fonszámon.

Sporttanfolyamok
� Orczy Foci Suli
Keddenként: 15.30-16.30, csü-
törtökönként: 15.30-16.30 és
szombatonként: 11-13 óra között.
Az edzéseket vezeti: Pindák Lász-
ló
� Orczy-Deák Foci Suli
Keddenként 16.30-17.30, csütör-
tökönként: 16.30-18 és
szombatonként: 9-11 között. Az
edzéseket vezeti: Bitó Tibor

A programokkal, a tanfolyamok-
kal és pályabérlésekkel kapcsolat-
ban érdeklõdjenek a sportszerve-
zõnél reggel 9 és délután 4 óra
között, a +36 (1) 333-1303 tele-
fonszámon

1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303, 333-9501

Fax: 313-0298
Ügyvezetõ: Komáromi Tibor
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E gymásnak adják a kép-
zeletbeli kilincset a lá-
togatók a Magyar Ter-

mészettudományi Múzeum-
ban, ahol jónéhány ijesztõen
élethû predátor és számos in-
teraktív játék segítségével
nyerhetünk betekintést a ra-
gadozó állatok és növények
félelmetes, egyben lenyûgözõ
világába, egészen november
végéig.

Az iskoláscsoportok tagjai-
nak figyelmét azonnal felkeltik
a mozgó, gyerekek által irá-
nyítható modellek, amelyek
barna varangyot, darázspókot,
nílusi krokodilt és egy „légy-
csapót” ábrázolnak. A kiállítás
ideális helyszíne egy tavaszi bi-
ológiaórának, fõképp, mert az
ilyen, interaktív módon szer-
zett tudásanyag minden erõfe-
szítés nélkül, ráadásul mélyeb-

ben raktározódik el az agyban,
mint a betûk magolása.

Ilyen különleges lényeket
egyébként eddig még nem
gyártottak nálunk, kifejezetten
a múzeum megrendelésére ké-
szítette azokat a Filmefex
Studio, amely több hollywoodi
produkció számára is dolgo-
zott már. A kulisszatitkok kö-
zül még azt is megtudtuk,
hogy a nílusi krokodilt - noha
csak modell- „szájkosárral”
kellett jelenlegi „állomáshelyé-
re” szállítani – biztonsági
okokból.

A kiállítás azért is hasznos,
mert játékosan próbálja meg-
mutatni, összehasonlítani azon
állatcsoportok egyes fajait,
amelyek megkülönböztetése
általában nehézséget okoz: sze-
rintünk ide tartoznak például a
különbözõ nagymacskák, kro-

kodilfélék, rágcsálókra vadá-
szó, ragadozó madarak. „Ku-
kucskáló” ablakok, puzzle, táv-
csõ, virtuális kígyószem és
még sokféle interaktív ötlet
tartja ébren az érdeklõdõk fi-
gyelmét, próbálja maradandó-
vá tenni az itt szerzett ismere-
teket. Nem is csoda, hogy ami-
kor az egyik televíziós kvízmû-
sorban feltették azt a kérdést,
hogy miféle élõlény a Vénusz
légycsapója, gondolkodás nél-
kül vágtam rá, hogy húsevõ
növény és nem halféle, aho-
gyan azt a játékosok tippelték.

K.O.-K.M.

Predátorok a Ludovika téren

Az óriási varangy egy gombnyomásra kinyújtja a nyelvét, és elkapja a
gilisztát

Hozzám képest elég nagyok ezek
a krokodilok, de én nem ijedek

meg tõlük!

A cápa tripla fogsora elég ijesztõ látvány még így, külön kiállítva is

Vénusz légycsapója illatával magához csábítja, majd levelei közé zárja
a gyanútlan rovarokat

Vajon melyik a gepárd és melyik a leopárd? A sokféle pötty zavarba ej-
ti a látogatót. Még jó, hogy a különbözõ „szõrmeminták” segítségével

azonosítani lehet a gyönyörû ragadozókat.
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Az Erkel Ferenc Vegyes-
kart jó ideje józsefvárosi

kórusként tartják számon. A
Szentkirályi utcában mûködõ,
hatvantagú énekkart a leg-
jobb hazai amatõr énekkarok
között jegyzik, ahol még éne-
kelnek a nagy szakmai ta-
pasztalattal rendelkezõ régi-
ek, de már ott vannak a fiata-
lok is. A kórus a legnehezebb
klasszikus vegyeskari kom-
pozíciók elõadására is képes,
de nem retten meg a legmo-
dernebb kortárs-szerzemé-

nyek eléneklésétõl sem. Már-
cius 28-án este világpremier-
ként adták elõ Philippos
Tsalahouris, a legjobb görög ze-
neszerzõ díjával kitüntetett fia-
tal komponista 3. miséjét, ame-
lyet kifejezetten az Erkel Kórus
számára írt. A hangverseny a
Fasori Református Templom
kupolacsarnokában, a szerzõ je-
lenlétében zajlott. A világon
elõször ezen az estén hangzott
fel a mû, mely orgona-, cselló-
és trombitakísérettel festette fel
a krisztusi életút epizódjainak
hangulatát. A hangversenyt
Franz Schubert G-dúr miséje
vezette be. A téma, Jézus élete,

mûködése és halála mindkét al-
kotás ihletõ alapgondolata. A
zenei megformálás mise-for-
mája máig élõ és érvényes ke-
ret, melyet az Erkel Ferenc Kó-
rus jó stílusérzékenységgel, alá-
zattal szolgált. 

A józsefvárosi énekkart dr.
Kocsis Máté alpolgármester is
elkísérte, akit a kórus mentora-
ként nem csak a kórus tagjai kö-
szöntöttek, de a megjelent kö-
zönség is ünnepelt. Az alpol-
gármester a Tsalahouris-mise
elemzésével napjaink békétlen,
acsarkodó társadalmi hangula-
tával szemben az örök szépség,
az idõtlen szeretet és áldozat-

vállalás krisztusi példáját citál-
ta, eligazítva a hallgatóságot a
Szolomosz, görög költõ által írt
szövegtétele között.

A Schubert-misében a szop-
rán szólót éneklõ Kiss Rózsa, a
Tsalahouris misében May Zol-
tán, Kroneisz Gábor és László
Nóra énekelt emlékezetesen.
Külön kell megemlíteni a mû-
vek betanítóját, a kiválóan ve-
zénylõ karnagynõt, dr. Cseri
Zsófiát.

A józsefvárosi zenerajongók
nevében kérjük, hogy az Erkel
Kórus, még a világszínpadok
meghódítása elõtt, „ejtse útba”
Józsefvárost is. Hegyi

Nemrég még a fõvárosi
népdalversenyen elért

kiemelkedõ eredmények kap-
csán írhattunk a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sport-
iskola kiváló énekeseirõl, s
csak kívánhattuk, hogy méltó-
képpen képviseljék iskoláju-
kat, kerületüket és a fõvárost
az országos fordulón. Április
4-én, a Néprajzi Múzeumban
megrendezett országos dön-
tõn a Györgyné Szabó Ildikó

tanárnõ által felkészített
Bondor énekegyüttes (Ady
Márton, Antonovics Olga,
Balizs Gyopár, Czuppon Bog-
lárka, György Enikõ, Horváth
Szonja, Jobbágy Bernadett,
Kürtösi Simon 4.z, Bacz
Larisa, Peregi Dóra 8.z) a ní-
vós országos mezõnyben is ki-
érdemelte a legjobbaknak járó
Arany-minõsítést, Farkas Gé-
za tanítványa, Peregi Dóra 8.z
osztályos tanuló pedig szóló-
ének kategóriában Bronz-mi-
nõsítést nyert. 

Szontagh Pál igazgató mél-
tán büszke az iskola tanulóinak
sport- és ének-zenei teljesítmé-
nyeire. Ha ehhez hozzávesszük
az országos szövegértési és ma-
tematikai kompetenciamérése-
ken, a magyar nyelvi, képzõ-
mûvészeti, környezet- és egész-
ségnevelési versenyeken elért
fõvárosi illetve országos szintû
helyezéseket, talán nem tûnik
túlontúl elfogultnak a sportver-
senyeken fel-felhangzó szurko-
lói rigmus: „a Vajdánál nincsen
jobb…”

Éneklõ ifjúság

Március 31-én majd hétszáz józsef-
városi diák randevúzott a Losonci

téri Általános Iskola tornatermében. 
Az idén nem volt minõsítés és küzde-

lem, „csak” muzsika,  minden résztvevõ
örömére. A Zenélõ örömdélután mûsorá-
ban tizenkét kerületi általános iskola
gyerekei énekeltek magyar népdalo-
kat, klasszikusokat, sõt Máté Pétertõl
is egy számot.

A zenélõ örömdélután mûsorát
Szabóné Fónagy Erzsébet, a kerületi
önkormányzat mûvelõdési ügyosz-
tályvezetõje nyitotta meg. A Losonci
téri Általános Iskola kórusában a „Ta-
nárok Angyali Kara” is szerepelt. Eb-
bõl is látszott, hogy a vezetõ pedagó-
gusok minden újszerû eszközt fel-
használnak a közös éneklés népszerû-
sítésére.

A Fazekas Iskola alsós és felsõs
énekkarral képviseltette magát. A
Deák-Diák Általános Iskola Énekes-

madár kórusa gregorián dalokat énekelt, a
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai
és Módszertani Intézet Kamarakórusa vi-
rágéneket adott elõ a XVIII. századból. A
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola Somvirág Kórusa
ír népdalokat adott elõ, a Németh László
Kamarakórus Dunántúli népdalcsokorral
rukkolt elõ. A Práter Ének-Zenei Általános

Iskola is két kórussal szerepelt, az alsósok
Schubert Bölcsõdalát, a felsõsök - egyebek
mellett - a már említett Máté Péter-dalt
énekelték. A Fazekas Iskola felsõsei Bár-
dos Lajos kórusmûveket, a Lukin Eszter
Vegyeskar pedig Pierre Certon Piaci plety-
ka címû kórusmûvét énekelte nagy siker-
rel. A legnagyobb létszámú, közel százta-
gú Vajda Péter Kórus Karai József Ugró-

táncával érdemelt vastapsot.
A vezénylõ karnagy-pedagógu-

sok, Csala Márta, Váradi Andrea,
Bakó Antalné, Kocsis Csaba, Al-
földi Laura, Szász András,
Oberdingné Jánosa Petronella,
Németh Zsuzsa, B. Horváth And-
rea, Kocsis Krisztián, Ney Andrea
és Farkas Géza minden elismerést
megérdemelnek. Az Újpestrõl ér-
kezett Boglárka citerazenekar
Bodnár Ferenc vezetésével szá-
mos produkció kíséretével tette
színesebbé a Zenélõ Örömdélután
tavaszi koncertjét a Losonci Isko-
lában.

H. I.

Világpremier

Népdalok szárnyán

Peregi Dóra

FFFFoooottttóóóó ::::     SSSSzzzzoooonnnnttttaaaagggghhhh    PPPPáááá llll

FFFFoooottttóóóó ::::     NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa
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V áltozatos progra-
mokat kínált kicsiknek

és nagyoknak a Bárka
Színház március 27-én, a
Színházi Világnapon.
Az egész napos ren-
dezvényen volt drá-
mapedagógia foglal-
kozás középiskolás-
oknak, társasjáté-
kozás, bábkészí-
tés, játszóház, hu-
moros improvizá-
ció a gyerekszíné-
szekkel és a közön-
séggel. Este bemu-
tatták a Tengeren cí-

mû elõadást, majd
karaokézhattak,
hajnalig táncolhat-
tak a résztvevõk.

Folyamatosan indultak csopor-
tok kulisszajárásra, ahol az érdek-
lõdõk mindent megnézhettek, ami
a színfalak mögött rejlik, például

a súgó helyét, a színészek
öltözõjét, a sminkszobát
és a mûvészbejárót is.
A Bárka - amelyet 1996-

ban alapított a Józsefvárosi
Önkormányzat - tavaly

márciusban új igazga-
tót kapott Seress Zol-

tán személyében.
Ezt követõen új

logóval, idén február-
tól pedig megújult

honlappal fris-

sítették arculatukat. A Bárka minden kor-
osztály számára szeretne maradandó él-
ményt, programot, tudást kínálni: rendsze-
resen szerveznek gyerekprogramokat, szí-
ninövendékek töltik itt gyakorlatukat, s ki-
fejezetten fiataloknak mutatják be az Isko-
la a határon és az Istentelen ifjúság címû
darabokat is. Elõadásaikra a 2008/2009-es
évad elsõ felében 18.777-en voltak kíván-
csiak, ami 94,5 százalékos kihasználtságot
jelent.

Az elõzõ év õszén Mucsi Zoltán és
Telekes Péter csatlakozott a társulathoz,
2009-ben pedig tagjuk lesz Réti Adrienn is.

(kovács)

Baleset a Bárkában
Egy heveder szétcsúszása miatt Alföldi Róbert két méter magas-
ból esett le a Koldusopera elõadásán, a Bárka Színházban. A szí-
nész-rendezõ az esés következtében zúzódásokat szenvedett, de
saját lábán hagyta el a színpadot.  A színház sajtóirodájától meg-
tudtuk: Alföldi Róbert szerencsére csak könnyebben sérült, és a
következõ, április 17-i Koldusopera elõadáson már ismét játszik.
A baleset ügyében egyébként vizsgálatot indítottak a színház-
ban, melynek eredménye egyelõre nem ismert. (ny.)

A XX. Magyar Stúdiószínházi Fesztiválon, március végén, dí-
jat nyert a Bárka rendezõje. Egerben Bérczes László (rendezõ,
dramaturg, a Bárka színház mûvészeti munkatársa) rendezé-
sében Háy János: A Gézagyerek címû „istendrámáját” a Sza-
badkai Népszínház magyar társulata adta elõ, nagy sikerrel. 

Jó tudni, hogy józsefvárosi és ferencvárosi
lakosoknak a Bárka 10 % engedményt ad a
felnõtt belépõjegy árából!

SSSSzzzz íííínnnnhhhháááázzzz iiii     VVVViiii llll áááággggnnnnaaaapppp    aaaa    BBBBáááárrrrkkkkáááábbbbaaaannnn

„S háltak az uccán” címmel nyílt meg Juhász Dávid autodi-
dakta festõ kiállítása a Bárkában.

A festõ korunk kitaszítottjait, a hajléktalanokat, a társada-
lom peremén élõket örökíti meg. Az ösztönös, intuitív szocio-
festészet mellett azonban megjelenik egy átgondoltabb, tema-
tika is, amely kettõs portrékon keresztül világít rá a feszült-
séggel teli férfi-nõ kapcsolatokra. A kiállítás május 6-ig min-
den nap 14-tõl 19 óráig  tekinthetõ meg a Bárka Színház Ká-
vézójában (1082 Bp. Üllõi út 82. telefon: 303 6505,
www.barka.hu)
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Április 18-án megismerhetnek az örökségvédelmi pályázat
gyõzteseivel és pályamunkáikkal. A palotanegyedi uzsonna
keretében, "saját tarisznyából" lehet elkölteni az ebéd utáni
desszertet  a Mikszáth téren, Belépõ: egy tányér –lehetõleg -
saját készítésû sütemény, gyümölcs, sajt, fagylalt vagy csoko-
ládé. A délután a vizuális kultúra jegyében telik majd: foto-
gráfia és film kerül terítékre.

Program

10.00-11.00: Uránia, Kávézó - a Mesél a Palotanegyed… címû
örökségvédelmi pályázat nyilvános eredmény-
hirdetése

11.00-11.20: Uránia - idegenvezetés az Europa Nostra-díjas
épületben

11.30-13.00: Beyond Budapest-túra a Palotanegyedben a
gyõztes pályázókkal

14.00-15.00: Mikszáth tér - „palotanegyedi uzsonna”
15.00-16.00: Lumen Galéria - Belsõudvar Program – fénykép-

kiállítás-megnyitó és pályázathirdetés
16.00-17.00: Zappa Caffé - filmvetítés: a Duna Televízió film-

je a Palotanegyedrõl

Civilek a Palotanegyedért Egyesület

A Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány színháztermében

Budapest,VIII. Kõfaragó utca 12.

április 24-én (pénteken) 17 órai kezdettel.

„Oly korban éltem én e földön…”

Emlékezés Radnóti Miklósra,
valamint Simon Lajos: Se parancs, se ostor címû posztu-
musz verseskötetének és a Kézfogás címû antológiának a

bemutatása.

Közremûködik:
Borbély László zongoramûvész

Keres Emil Kossuth-díjas színmûvész
Papp Dániel elõadómûvész

Simor András Gábor Andor-díjas költõ, az Ezredvég folyói-
rat fõszerkesztõje

Szepes Erika Gábor Andor-díjas irodalomtörténész

Házigazda:
Baranyi Ferenc Kossuth- díjas, József Attila - díjas költõ,

mûfordító
A jegyek ára 200 Ft.

Mûemléki Világnap a Palotanegyedben

Roma Világnap a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán

Az International Romani Union (IRU) 1990-ben, Varsóban tar-
tott kongresszusán április 8-át a romák nemzetközi napjává
nyilvánította. A Roma Világnapot 2003 óta Magyarországon
is megtartjuk. Az idei évvel a Wesley János Lelkészképzõ Fõ-
iskola Teológus és Lelkész Szak is bekapcsolódik a rendez-
vénysorozatba: az Ökumenika és Interkulturalitás Tanszék
"Bepillantás a cigány-roma kultúra és történelem világába"cí-
mû programmal várja az érdeklõdõket 13-tól 18 óráig. A ren-
dezvény kiállítás, zene és elõadások segítségével mutatja be a
roma kulturális és társadalmi élet különbözõ szegmenseit.

Ki akar még egy roma
központot?
Úgy tûnik, még maguk a romák sem támo-
gatják egységesen a kormány és a fõváros
azon tervét, miszerint reprezentatív roma
kulturális központot alakítanak ki a Szent-
királyi utca 7. szám alatti épületben. Kiss
Péter kancelláriaminiszter és Demszky Gá-
bor fõpolgármester április 6-án helyszíni
bejáráson ismertették a részleteket.

A hír egyik érdekessége, hogy a volt De-
koratõr Iskola épületében kialakítandó Fõ-
városi Roma Kulturális Központról a helyi
önkormányzatot se nem kérdezték, se nem
tájékozatták. Persze, a környéken élõk véle-
ményét sem kérték ki, vajon szeretnének-e
egy ilyen centrumot a Palotanegyedben. 

Mint Kiss Péter fogalmazott, a tervezett
országos központ a válság miatt egyelõre
csak fõvárosi lesz, mert az elõbbihez szüksé-
ges 8-10 milliárd forint helyett a kormány -

a jelenlegi válsághelyzetben - „csak” 900
millió forintot tudott adni a tervek megvaló-
sítására. Az idei évben szeretnék felújítani
az épületet, s 2010. január 1-én nyitnának.
Befogadnák a Napházat és a Cigány Házat,
a vezetõi posztra pedig pályázatot írnának
ki. A hír a roma vezetõk körében sem aratott
osztatlan sikert. 

Benga-Oláh Tibor önkormányzati
képviselõ, kisebbségi tanácsnok, a
Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke
több roma szervezettel és nem roma
értelmiségiekkel egyeztetett a tervezett
központról. Közös véleményük szerint sem
a helyszín, sem az épület nem felel meg a
centrum céljainak. A romák nem akarnak
indulatokat gerjeszteni a Palotanegyedben-
mondja Benga-Oláh Tibor-, ahogyan azzal
sem értenek egyet, hogy a központot
oktatási intézménynek nyilvánítsák azért,
hogy ne kelljen a helyi lakosok véleményét
kikérni. ko

Palotanegyedi esték
Április 22-én, szerda este 18 órakor a Civilek a Palota-
negyedért Egyesület és a Palotanegyed Városrészi Önkor-
mányzat vitafórumot szervez az Európa Belvárosa Program
közterület-felújítási és forgalmi átalakításairól. A Mária utca
és környékének felújítási terveit Alföldi György mutatja be,
munkatársa, a palotanegyedi projektvezetõ, Tibor Tamás se-
gítségével a Zappa Caffe-ban (Mikszáth tér 2.).

Szûcs Péter,Civilek a Palotanegyedért Egyesület elnöke
dr. Kocsis Máté, a Palotanegyed Városrészi Önkormányzat

elnöke
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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!

L apjuk hasábjain keresztül szeret-
ném felhívni a figyelmet az Orczy

tér katasztrofális állapotára. A tér évek
óta koszos és szemetes, mert rendsze-
resen odahordják a szemetet; egyszerû-
en leteszik a járda mellett vagy a park
közepén. Ezt aztán hordhatja a szél,
amerre csak akarja. A téren egy, azaz
egy darab szemetes van, ami állandóan
dugig van hulladékkal. Így a megálló-
ban várakozó utazók, ha akarják, se
tudják hova dobni a szemetet.

A túloldalon lévõ villamosmegálló
helyzete ugyanilyen reménytelen: két
szemetessel van ellátva, és a szemét itt is
állandóan hömpölyög, mert a megálló-
ban lévõ vegyes bolt nem használ kukát,
a szemetet csak kiteszik egy kupacba, az
pedig gyakran szõnyegként terül el a
megállókban. Ez a szemét hömpölyög az-
tán végig a Baross utcán és a Fiumei úton,
és sajnos ide, az Orczy Fórum tereire is
jut belõle. Mi, lakástulajdonosok a közös
költségen keresztül rengeteget költünk
takarításra, de úgy érezzük, hogy a kerü-
let és a Közterület Felügyelet egyáltalán
nem segít nekünk. A híres taka-
rítógépeket csak a körúton hasz-
nálják (bár egyszer láttam már
az egyiket a Koszorú utca ma-
gasságában is), a közterület-fel-
ügyelet embereivel pedig még
nem találkoztam a környéken.
Múlt héten viszont egy nap alatt
háromszor villamosoztam el a
Teleki tér mellett, ahol mindhá-
romszor 4 munkatársuk beszél-
getett egymással, egy helyben
állva. Miért kell egy térre 4
munkatárs egyszerre? És mi az
értelme, ha nem figyelnek, ha-
nem a konténer mellett egy-
helyben állva beszélgetnek?

Úgy tudom, a kerület megál-
lapodást kötött a közterület-
fenntartóval a helyi problémák
megoldására. Nagyon reméljük,
hogy inkább elõbb, mint utóbb
fogjuk ennek a hatását érezni, és
látni. Megjegyzem, a környéken

rengeteg gond orvosolható lenne azzal,
ha nem csak hetente egyszer-kétszer ürí-
tenék az utcai hulladéktárolókat, illetve
még többet kihelyeznének. 

Köszönöm szépen, hogy továbbítják
észrevételeimet:

egy Orczy Fórum-beli lakos

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet
válasza

A névtelenül Önökhöz érkezett beje-
lentéssel kapcsolatosan az alábbi-

akban szeretnénk Önöket tájékoztatni.
Az Orczy út és az Orczy tér a Budapest
Fõváros tulajdonában álló területek,
amelyek azonban 2008. áprilisától a Jó-
zsefvárosi Közterület-felügyelet illeté-
kességébe kerültek.

Az Orczy tér köztisztaságát bíráló be-
jelentéssel csak kisrészben tudunk egyet-
érteni. A tér Kõbányai úti torkolatánál lé-
võ zöldfelület gyakorta valóban szeme-
tes. A szemét legnagyobb része a Kõbá-
nyai útról kerül oda. A kínai piacot láto-
gatók – de esetenként az árusok is – a
parkolóban csomagolják ki a vásárolt
áruikat, és a göngyöleget a parkolóban
hagyják. Ezt a szemetet a légáramlat
egyenesen erre a területre hordja. Sajnos,
a Kõbányai úton lévõ parkoló zárt ma-
gánterület, így ott nincs jogunk intézked-
ni. Ezen a zöld területen korábban haj-
léktalanok táboroztak le, akiket a kerüle-
ti karitatív szervezetekkel kialakított, jó
együttmûködés segítségével szálláshoz
tudtunk juttatni.

A téren lévõ szemétgyûjtõ edények
számának emelése a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. feladata. Ez ügyben meg-

keressük õket, de kötelezõ érvényû ígére-
tet nem tudunk adni. Az FKF Zrt. havi,
heti és napi takarítási ütemterv szerint
végzi az Orczy tér és út takarítását.

A bejelentõ azt írja, hogy az Orczy úton
és a téren nem találkozott még közterü-
let-felügyelõvel.  

Abban nem kételkedünk, hogy ez a be-
jelentõvel akár meg is történhetett, de a
tavalyi és az idei év intézkedési statiszti-
káit tekintve ez nem a mi távolmaradá-
sunk miatt lehetett így. Munkatársaink
2008-ban 18 feljelentést és 469 bírságolást
végeztek az Orczy úton és az Orczy té-
ren. 2009. január és február hónapban 5
feljelentésre, és 72 helyszíni bírságolásra
került sor. Közterület-felügyelõink gya-
logosan, gépkocsival – és tavasztól, õszig
– kerékpárral járják a kerületet, és ki-
emelten az Orczy teret. 

A bejelentõ arról ír, hogy „háromszor
villamosoztam el a Teleki tér mellett,
ahol mindháromszor 4 munkatársuk be-
szélgetett egymással, egy helyben
állva…”. Munkatársaink a Teleki téren –
ahol szinte állandó jelenlétre van szükség
– váltják egymást. A bejelentõ ilyen jele-
netet naponta többször is láthat, hiszen
az érkezõ és a távozó járõrök átadják-át-
veszik a területet és ismertetik egymással
a megtett intézkedéseket.

A bejelentés alapján már látjuk, hogy
az Orczy téri és az Orczy úti polgárok
igénylik a még fokozottabb jelenlétet, az
intenzívebb intézkedéseket. Ennek az ál-
lampolgári elvárásnak igyekszünk majd
megfelelni.

Tisztelettel:
Biál Csaba igazgató és

Bánki István szolgálatvezetõ

Olvasói 
levelek

Menkó László rajza
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O limpikonunk részvéte-
lével zajlott a tavaszi Di-

ákolimpia vízilabdatornája.
Igaz, Szepesi Nikolett úszónõ
csak a medence partjáról
szurkolt a gyerekeknek, de
megjelenése mindenképpen
üde színfoltja volt a torná-
nak. A Losonci Iskola uszo-
dájában rendezett kerületi ví-
zipóló bajnokságot Zentai
Oszkár sporttanácsnok nyi-
totta meg, aki a sport, a test-
mozgás fontosságára hívta
fel a figyelmet, hangsúlyozva
a hagyományos Diákolimpia

jelentõségét. Külön örült Sze-
pesi Nikolett részvételének.
Mint mondta, az élsportoló
példát adhat arra, hogy csak
kemény, kitartó munkával,
szorgalommal válhat valaki
olimpikonná. 

A vízilabdatornán három is-
kola, a házigazda Losonci, a
Vajda, és a Fazekas ötödik-ha-
todik osztályos tanulói mérték
össze erejüket. A kétszer hét
perces meccsek végén a Vajda
Péter Sportiskola vízilabdásai
gyõztek, második helyen a Lo-
sonci csapata végzett. nyz

Sikert arattak a Németh László iskola tanulói
A VIII. kerületi Diákolimpia váltóversenyén szoros küzde-
lemben dõlt el az Orczy kupa sorsa. Az I. korcsoportosoknál
négy gyõzelmet ért el a Németh László Általános Iskola csa-
pata, négyet a házigazda Vajdások. Egy versenyszámban
holtverseny alakult ki, vagyis ebben a korcsoportban  mind-
két iskola tanulói aranyérmet kaptak.

A II. korcsoportban a 3-4. osztályos tanulóknál nyolc ver-
senyszám után még mindig döntetlenre állt a küzdelem a
Németh és a Vajda között. Az utolsó versenyszámban a né-
methes diákok javára dõlt el a küzdelem. Büszkék lehettek a
vajdások is - a váltóversenyek történetének legszorosabb ver-
senyén lettek minimális különbséggel másodikak.

Olimpikon a vízilabdatornán

Szepesi Nikolett kerületünk olimpikonja és Zentai Oszkár sportta-
nácsnok a Diákolimpia vízilabdadöntõjén

Étkezési díjkedvezmény
Elõzõ lapszámunkban tájékoztattuk Olvasóin-
kat a józsefvárosi oktatási-nevelési-szociális in-
tézmények étkezési térítési díjainak emelésérõl.
Információink szerint az önkormányzatban ha-
marosan megszületik a döntés a kedvezmények
mértékérõl is, vagyis meghatározzák, hogy mi-
lyen agyagi-szociális helyzet mekkora kedvez-
ményre, díjcsökkentésre jogosít. Következõ lap-
számunkban hírt adunk a kedvezményekrõl.

Rendhagyó énekóra
Kukorica János és Iluska
halhatatlan története eleve-
nedett meg az Operaház
énekeseinek jóvoltából a Jó-
zsefvárosi Egységes Gyógy-
pedagógiai és Módszertani
Központ Általános Iskolájá-
ban. A mûvészek Kacsóh
Pongrác János vitéz daljáté-
kának rövidített változatát
adták elõ az iskola lelkes
közönsége elõtt. A gyerekek
nagy izgalommal készültek
az elõadásra, már hetekkel

az esemény elõtt õk készítették el a színdarab díszleteit. Gyönyörû ajándék
ez nekünk - mondja az iskola igazgatónõje, Rubicsekné Kereki Gizella - kö-
szönjük az énekeseknek, hogy a gyerekekkel együtt részesei lehettünk en-
nek a csodának. nyz
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Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Kanászleves angyalbögyörõvel
– No persze, nem együtt, hanem egymás után, Takácsné, ha már
egyszerû ebéddel szeretné elintézni a Húsvét utáni étkezést. 
– A kanászlevest még értem, de tisztázzuk, hogy mi is az angyalbö-
györõ, mert utoljára a nagymamától hallottam, s õ is rejtelmes mo-
sollyal mondta.
– Burgonyasodralék a hivatalos neve, de krumplinudliként is isme-
rik. Rossz étvágyú gyerekek viszont valóságos habzsolást rendez-
nek, ha angyalbögyörõvel kínálják õket. Azt meg magára bízom,
hogy miként magyarázza nekik az angyalt, meg különösen a bögyö-
rõt.
– Kezdje mégis a levessel, mert attól ebéd az ebéd, hogy mélytányér
is van az asztalon.
– Meg benne a kanászleves. Írja hát! Két közepes sárgarépa, egy
petrezselyemgyökér, fél zeller, két evõkanál zsír, fél bögre liszt, ujjnyi
füstölt szalonnacsík, 3-4 szem gomba, kávéskanál, õrölt bors és egy
fej vöröshagyma kell hozzá, no meg ízlés szerint só. Minden hozzá-
valót apró kockára vág, a hagymát lereszeli és a fele zsíron megfut-
tatja. Az összevágott zöldségeket megpárolja, másfél liter vízzel nya-
kon önti, megsózza, megborsozza, puhára fõzi. A megmaradt zsírral

és liszttel világos rántást készít, és lassan hozzáereszti
a megpuhult leveshez. Együtt rotyogtatja, és közben a
szalonnacsíkból apró, pirított szalonnakockát gyárt. Be-
lekeveri a levesbe, és kész. Az angyalbögyörõhöz egy
kiló krumplit héjában megfõz, megpucolja, és krumpli-
nyomón áttöri. A gyúródeszkán szétteríti, hozzáad egy
tojást, tojásnyi zsírt és negyven deka lisztet, csipetnyi
sót. Összegyúrja, kinyújtja és ujjnyi széles csíkokat vág
belõle, amiket kisujjnyi hosszúságúra darabol, s a lisz-
tezett deszkán egyenként megsodor. Enyhén sós vízben
kifõzi. Közben egy bögre zsemlemorzsát a maradék fel-
hevített zsírban aranysárgára pirít, s a lecsepegtetett
bögyörõket meghempergeti a pirított zsemlemorzsá-
ban. Forrón tálalja, savanykás szilvalekvárt, esetleg
õrölt mákot szór a tetejére. Ha még porcukorral is meg-
hinti, igazán mindent megtett, hogy az angyalbögyörõ
sikert arasson.
– Még mindig nem tudom, hogy mi köze az angyalok-
nak ehhez a bögyörõhöz?
– Amíg fõzõcskézik, törje a fejét, s ha kiejti a szót, sej-
telmesen mosolyogjon. Az segíteni fog.                H. I. R
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Fõzzünk, vagy hideget együnk?

A retek - a hónap
sztárja

Reggel méreg, délben
étek, este orvosság - írja

egy régi mondás. Fekete, vö-
rös, bíborszínû variációja, va-
lamint fehér hosszúkás változata,
a jégcsapretek közkedvelt  zöldsé-
günk. Magas C-vitamin tartalma erõ-
síti az ellenállóképességet, valamint a
bõr, a csontozat, a fogak és a fogíny
egészségében is szerepet játszik. A
feketeretek közismerten jó köhögés, re-

kedtség, megfázásos megbetege-
dések ellen, továbbá alkalmaz-
zák légúti betegségek gyógyí-
tására. Fogyókúráknál is elõ-
nyös, mivel magas a rost- és

alacsony az energiatartal-
ma. Reszelve, sózva lédús
finomságot kapunk, mely
szeplõ elleni szerként is
hatásos. Kiváló saláta-

alap, de önmagában fogyasztva a
legfinomabb! Hosszabb ideig friss ma-
rad, ha nem vágjuk le a leveleit. Ned-
ves konyharuhába tekerve, hûtõszek-
rényben 4-5 napig tárolhatjuk.

Mellünk ápolása 

S zépségének és feszességének
megóvását már serdülõkortól el

kell kezdeni. A mellek kezelésére
használjunk tisztító- és hidratálókré-
met, dörzsöljük át bõrradírral, masz-
szírozzuk feszesítõ testápolóval, és
tegyünk rá pakolást. Ha barna foltok
és elszínezõdések jelennek meg rajta,
sós citromlével halványíthatjuk õket.
A bõr üdeségének fokozására és a
melltartó izmok feszesen tartásához
váltakozó, hideg-meleg vizes zua-
hanyfürdõt alkalmazzunk. Naponta
masszírozzuk kefével vagy törülkö-
zõvel, körkörösen. Védjük a naptól,

mert csökkenti a szövetek  rugalmas-
ságát, feszességét, bársonyosságát.
Magas védõfaktorú napkrémet hasz-
náljunk, s rövid ideig napoztassuk
csak. Tornázzunk rendszeresen, ezzel
erõsíthetjük a nagy mellizmot. Vi-
gyázzunk a radikális fogyókúrával! A
hízás és fogyás megnyújtja az emlõ
bõrét, és sietteti a megereszkedést.

Fûszerkert az ablakban

A friss fûszerek íze utolérhetetlen.
A növények egyúttal a konyha-

ablak dekoratív, hasznos díszei lehet-
nek. Beszerezhetjük õket akármelyik
élelmiszerüzletben vagy
piacon. Vásárlás elõtt
gyõzõdjünk meg arról,
hogy a palánta friss. Ott-
hon ültessük át egy na-
gyobb edénybe. Ne en-
gedjük, hogy virágba bo-
ruljanak, mert akkor az

összes energia a virágok és magvak
fejlõdésére irányul. Vágjuk vissza,
mert így a levélfejlõdést tudjuk elõse-
gíteni. A leggyakrabban használt fû-
szernövények: majoranna, petrezse-
lyem, bazsalikom, oregáno, rozma-

ring, snidling, kakukkfû.
Gondozásuk nem jelent
különösebb erõfeszítést.
Ne öntözzük túl egyiket
sem, világos, napos hely-
re tegyük, hisz ízüket a
napsugár adja.

Kiss Éva
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Félmilliárdos bírság Soros cégének. 

A PSZÁF csaknem félmilliárd forintra bírságolta So-
ros György cégét a tavaly októberi OTP-t ért tõzsdei
támadás miatt, amely az OTP-részvények jelentõs
értékvesztését okozta. A PSZÁF szerint a Soros-cég
megsértette a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó
jogszabályi elõírásokat. A bírság valószínû nem ren-
díti meg a világ egyik leggazdagabb emberét. Soros
eddig 230 milliárd forintot keresett a válságon, va-
gyis napi több mint egymilliárd forintot. Az üzlet-
ember – befektetési alapja után – 1,1 milliárd dollárt
vihetett haza 2008-ban, miközben a részvénypiacok
értékük közel harmadát elvesztették. ny

Felvásárolták a Mol részvényeket
Az osztrák ÖMV március 30-án jelentette be, hogy
eladta a MOL-ban lévõ teljes, 21,2 százalékos része-
sedését az orosz Surgutneftegaznak. Az ügylet ér-
téke 1,4 milliárd euró volt. A hír váratlanul érte a
MOL vezetõit és a piaci szereplõket.

A Szurgutneftegaz orosz olaj- és gázipari vállalat
nagymértékben túlfizette az osztrák ÖMV rész-
vénycsomagját, hiszen az 1,4 milliárd eurós vételi
ár azt jelenti, hogy egy részvényért átlagosan 19 200
forintot fizettek. Ez csaknem kétszerese a március
27-i, 9940 forintos tõzsdei záróárnak. Ilyen mértékû
túlfizetést egyetlen olyan cég sem hajthatott volna
végre, amelynek felelõsséggel el kell számolnia
részvényeseinek. Az elemzõk szerint a cég a Kreml
tanácsára vagy nyomására vett MOL-részvényeket.

Ez egy átvételi kísérlet elõkészítését jelzi, vagy
azt, hogy a Szurgutnyeftyegaz tovább akarja adni a
pakettet más állami kötõdésû orosz cégeknek – ol-
vasható egy washingtoni alapítvány elemzésében.
Hasonlóképen vélekedik Németh Zsolt, a külügyi
bizottság fideszes elnöke, aki hangsúlyozta:
Surgutneftegaznak komoly politikai, stratégiai
szándékai vannak, többségi tulajdont akar szerezni
a hazai olajvállalatban. A Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálatot indított azért,
hogy kiderítse, a szabályoknak megfelelõen szer-
zett-e tulajdonrészt az orosz vállalat.

nyz

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

Gyorsszolgálat, karbantartás
Ügyfeleink írták: „Ezúton szeretnénk megköszönni a Luj-
za u. 19. sz. ház alatti lakók nevében a házban helyreállí-
tott pince ill. padlás lépcsõzetének munkálatait, melyet
rendesen, szorgalmasan, kedvesen, gyorsan végezték a
VJV Kft munkatársai. Bármikor hibát jelentünk gyorsan

javítanak. Ezután is szeretnénk igénybe venni a
munkájukat.”

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

FIMBÜRO KFT.
Társasházak és Társaságok

könyvelését, Társasházak közös
képviseletét vállalja.
1091 Bp. Üllõi út 55.; 

Tel.: 215-1678
e-mail: fimburo@t-online.hu

VÍZ, gáz, fûtésszerelés, javítás
gázmû engedélyezés. Nagy Lász-
ló, épületgépész, tel: 06-309-446-
513
BEÉPÍTHETÕ tetõtereket kere-
sünk felújítás ellenében. Referen-
cia: www.diszkoszkft.hu, 06-20-
461-0307
66 nm-es önkormányzati lakáso-
mat elcserélném kisebbre, vagy két
kisebb önkormányzatira. Ráfizetek,
minden megoldás érdekel. Tel:
210-6330
RÉGISÉGET, bélyeggyûjteményt,
képeslapokat, fotókat, mindenféle
papírrégiségeket keresek megvé-

telre. VIII. ker. Kõfaragó u. 15. 06-
30-286-32-54
DUGULÁS-elhárítás, vízszerelés,
lefolyótisztítás géppel, WC, mosdó,
csapok javítása. Tel: 06-30-9417-
276
DUGULÁS-elhárítás éjjel-nappal,
vízszerelés, csapcsöpögéstõl tel-
jes hálózatkiépítésig, garanciával,
kõmûvesmunka helyreállítással.
06-20-583-7834
TÁRSASHÁZAK közös képvisele-
tét (1992-tõl), könyvelését külön is
vállaljuk. Tartozások behajtását ki-
emelten kezeljük. Generál – F. Kft.,
a Klinikák metróállomásánál. 1091
Üllõi u. 69. Tel/Fax: 216-8802 e-
mail: iroda@general-f.hu

Apróhirdetés

Ki mit tud?

Elõzõ lapszámunkban „gyorsjelentést” adtunk a kerületi szociális intéz-
mények KI MIT TUD? vetélkedõjérõl. Most már az eredményekrõl is tá-
jékoztatni tudjuk Olvasóinkat.  

Tánc kategóriában elsõ lett a Gomulka Kata  Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthona. Az énekesek versenyében I. helyezést ért el a Zsiga
Tibor Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthon, II. helyezést a Madarász
Sándorné Reménysugár Idõsek Klubja, III. helyzést a Gábor Béla Víg –
Otthon Idõsek Klubja. Vers kategóriában elsõ lett Takács Józsefné (Má-
tyás Klub), második Vermes Ilona (Víg – Otthon), harmadik lett Lipérc
László az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonából. A klubok csopor-
tos elõadásai közül a zsûri legtöbbre a Ciklámen Idõsek Klubja Táncika
Woomen tánccsopotjának produkcióját értékelte, második lett a Re-
ménysugár Idõsek Klubja színjátszó csoportja, harmadik az Õszikék Idõ-
sek Klubja énekkara.

Az egyéb kategória gyõztesei: I. helyezettek: Zsiga Tibor, Gomulka
Kata, Bánfi Dénes, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Petõfi Sán-
dor: Pató Pál úr) II.helyezettek: Juhász Endréné, Bánkúti Anna Õszikék
Idõsek Klubja (Emlékezés a diák korra – operett paródiák).
III.helyezettek: Schmider Attila, Mihályné Csernok Anna, Szigony Ala-
pítványból (operett). 

A díjakat a zsûri tagjai, dr. Dénes Margit, dr. Gotthard Gábor alpolgár-
mesterek, Hárs Gábor országgyûlési és helyi Képviselõ, valamint Tóth
Krisztián önkormányzati képviselõ adták át.

NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa     ffff oooottttóóóó jjjj aaaa
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Tavaszi etûd

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség cí-
mére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: április 30.
Március 17-ei rejtvényünk megfejtése: Zenei Könyvtár. Orczy kert.
Régi országház. Magyar Rádió. Mûvésztelep. Keleti. 
Nyerteseink: Dánel Krisztina (1088 Mikszáth K. tér 4.) Kálmán Ádám-
né (1084 Víg u. 11-13.), Kovács Izabella (1089 Visi Imre u. 10.).
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

VÍZSZINTES: 1. Weöres Sándor Magyar etûdök sorozatának
55. darabjából idézzük az elsõ négy sort. Az idézet elsõ sora. 11. El-
adnivaló. 12. Ez pl. a Balaton is. 13. Ingerült. 15. Orosz helyeslés. 16.
Német publicista, politikus, statisztikus /Georg Friedrich, 1808-
1884/. 18. A túlium vegyjele. 19. Jászai-díjas színmûvész /Attila/. 20.
13. századi bolgár cár /Ivan/. 22. Herélt kos. 24. Frauenliebe und …
/Asszonyszerelem, asszonysors/; Schumann dalciklusa. 25. …-
Darja; az Aral tóba torkolló közép-ázsiai folyó. 26. Bányászváros a
Szörényi érchegységben. 28. Csináld, … és hallgass /a pszichiátriai
orvoslás jelmondata/! 29. A földre … sárkány; Peter F. Hamilton re-
génye. 31. Német névelõ. 33. Istennõ hátsó része! 34. Párosan gyõz!
36. Az idézet negyedik, befejezõ sora. 37. Az argon vegyjele. 38. A
versidézet harmadik sora. 39. Nemzeti alaptanterv, röv. 40. Lófoga-
tú jármû. 42. Lárva. 44. Újságíró, a Füles munkatársa /Béla/. 46.
Huru párja a filmvásznon. 48. Irat láttamozására. való felkérés szava.
49. Konyhai edény. 50. A Budapesti Kamaraszínház rendezõje
/András/. 51. Horvát sziget Dalmáciában /magyar térképeken
Mljetnek is írják/. 52. Megteendõ táv. 59. Majdnem beûz!

FÜGGÕLEGES: 1. Kossuth-díjas rendezõ, mûfordító, esztéta
/1904-1980/. 2. Népi hosszmérték. 3. Pályaudvar, röv. 4. Jack
Kerouac regénye. 5. Labda a hálóban. 6. Betût, jelet vés. 7. Lom iker-
szava. 8. … Harris; USA-beli színész. 9. Vas megyei község a Kõsze-
gi-hegységben. 10. … emlékmû; szobor Gyomaendrõdön egy 1935-ös
történelmi esemény emlékére. 14. NDK-beli hanglemezmárka volt.
16. Szárnyas angyal. Az ilyen elõélet priuszt jelent. 18. A versidézet
második része. 21. A TV operatõre /Olivér/. 23. Emelt re hang. 26. A
vér kocsonyássá válik. 27. Japán õslakói. 30.A lett létige régi alakja. 32.
És így tovább, latin rövidítés-sel. 35. Dúlt, csapzott. 41. Negatív elemi
részecske. 43. Sic itur ad …; Így jutunk a csillagokig. 45. Március ele-
je! 47. Szinte szárnyal az örömtõl. 50. Szlovák neve Levice. 52. Terv és
csomag jelzõje is lehet. 53. Mezõ. 56. A távolabbi. 57. Egészen friss. 59.
A –be rag párja. Zábó Gyula

Magyarok cselekedetei

„Mindenkinek fájni fog!”

N a, ez az, amit nem hiszek. Mondják pultos beszél-
getõtársaim, hogy három olyan címet is ismernek,

ahová érdemes kukázni járni, mert hetente fel lehet tan-
kolni ezzel-azzal, hiszen a házigazdáék alsónemût nem
mosnak, csak egyszerûen kidobják a kukába. Dobós Pi-
tyu szerint tíz-húsz pár zokni is elõkerül a kukából, csak
jókor kell menni, és nem kell dicsekedni a zsákmánnyal.
Például nekik biztosan nem fog fájni. Érzéketlenek lesz-
nek a megszorításokra Wengerákék is a szomszéd utcá-
ból, hiszen õk a Seyschelles-szigetekrõl mozgatják a ki-
adott lakás ügyeit, s a suskát svájci bankjukba euróban
utalják át a külföldi lakásbérlõk.

Rá se rántanak a kollektív fájdalomra Dorozsmaiék sem,
õk most hordattak negyven teherautó földet parkosított

kertjükbe, mert a tavalyi fû õszre erõsen sárgásodott, s ek-
kora cikit erre a szezonra már nem engedhetnek meg ma-
guknak. Lépõ Jani, aki két sör mellett komplett szociológi-
ai térképrajzolásra is képes, azt állítja, hogy Partsákékhoz a
válság megrázkódtatásai ellenére is idõben érkezik a masz-
szõr, a körmös, a tai-chi-tanár, és az ételfutár, aki luxus-
menût hoz házhoz hétköznap is. Szerinte a Kilián utcai
Felkmann-villából is hetente kétszer szaladnak át Korfura,
egyrészt ott jobb a barnulási esély, másrészt szebb garnéla-
rákokat lehet kapni, mint a Nagycsarnok alagsorában.
Bogoládiék most a brüsszeli négy évre koncentrálnak, no
ne tessék arra gondolni, hogy diplomatákról van szó. Taka-
rítók, akik alkalomadtán fel is szolgálnak, és akik éppen
most betonozódnak be a külszolgálatosok közé, így
euróban kapják a fizetést, ami most, a pocsék forint miatt
kis vagyonkára szaporodott. Éppen balatoni villák között
válogatnak. No, nekik sem fog fájni.

Ellenben fájni fog neki, neked, nekem, akiknek eddig is
fájt, de arra gondoltunk, hogy ilyen a világ rendje, mert két-
féle ember létezik, aki szívat, és aki szív.

Gyógyszertár mellett dolgozom, s néha benyitnak anyó-
kák, akiknek nyolc, esetleg tizennyolc forintjuk hiányzik
ahhoz, hogy vérnyomásgyógyszereiket kiválthassák, s ak-
kor én adok nekik egy tízest vagy húszast. Akár vigasztal-
hatnám is magam, hogy mennyire érzékeny vagyok az em-
beri nyomorúságra, pedig nem így van. Szégyellem ma-
gam. Azok helyett is, akiknek egyáltalán nem fáj.

H.I.
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