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K ocsis Máté, az önkor-
mányzat többségi veze-

tõje lapunknak elmondta,
hogy a fõváros nem teljesíti
vállalását a városépítõ prog-
rammal kapcsolatban, ugya-
nis 2,4 milliárd forinttal tarto-
zik a kerületnek, miközben
Józsefváros erõn felül teljesíti
8 milliárdos vállalását. „Az új
városnegyed építése nem
csak Józsefvárosnak fontos,
hanem az egész fõvárosnak
(annak kellene lennie), hiszen
ez Közép-Európa legnagyobb
város újjáépítõ programja. Jó-
zsefváros nincs abban a hely-
zetben, hogy a közösen vál-
lalt programban a Fõváros
helyett is fizessen. Nem több
pénzt szeretnénk, csak any-
nyit, amennyit a fõváros

ígért, amelyhez Demszky Gá-
bor 2002-ben az aláírását ad-
ta” - mondta dr. Kocsis Máté,
aki szerint minden nehézség
ellenére, Józsefváros végig
fogja csinálni a programot. 

A fõpolgármester, Demszky
Gábor nem reagált arra, hogy
Józsefváros felemelte szavát a
milliárdos tartozás miatt, a hi-
vatal nevében Kovács Mátyás
helyettes-szóvivõ  szólalt meg
az ügyben. Õ elmondta, hogy a
2002-ben születetett egyezség
egy írásbeli megállapodás,
nem pedig egy szerzõdés, ami-
nek megszegése más következ-
ményekkel jár, mint egy szer-
zõdésé. Ez a magyarázat felve-
ti azt a kérdést, hogy akkor
mennyit is ér Demszky Gábor
aláírása? 

Józsefváros
békés úton rendezné

A képviselõ-testület január 21-i
ülésen tárgyalódelegációt ala-
kított annak érdekében, hogy a
kerület mielõbb érdemi ered-
ményt érjen el a fõvárossal
szemben. Továbbá: a január 28-
i fõvárosi közgyûlésen Kocsis
Máté interpellációt intézett
Demszky Gábor fõpolgármes-
terhez, és többek között arra
kért választ, hogy miért kell Jó-
zsefvárosnak egyedül cipelnie
a Corvin Sétány építésével
kapcsolatos terheket, és mikor
fogja a Fõvárosi Önkormány-

zat kifizetni a 2,4 milliárd fo-
rintot.

Ha a fõváros mégsem fizet, a
kerületre hárulnak továbbra is
a milliárdos terhek. Ez a teher
azonban, a mostani drasztikus
kormányzati pénzelvonások
közepette, kibillentheti a kerü-
letet  nehezen elért pénzügyi
egyensúlyából. 

A pénzügyi vita ellenére a
program zavartalanul folyik
tovább, a Futureal építi az új la-
kásokat, irodaházakat, és a jó-
zsefvárosi önkormányzat is
folytatja a vállalt közmunkákat
a területen. MM

Kocsis: 2,4 milliárddal tartozik a fõváros a józsefvárosiaknak

Mennyit ér Demszky Gábor aláírása?
A fõváros nem teljesíti vállalását Közép-Európa legnagyobb
város-újjáépítési programjával, a Corvin Sétány Program-
mal kapcsolatban. A program finanszírozására még 2002-
ben kötött szerzõdést a fõvárosi és a Józsefvárosi Önkor-
mányzat, a fõváros azonban 2005 óta nem ad pénzt a város-
megújításhoz, 2,4 milliárd forinttal tartozik a kerületnek. 

Dr. Kocsis Máté alpolgármester nyilatkozik a program állásáról

„Csak egy írásbeli megállapodás, nem szerzõdés” - mondja a Fõpolgár-
mesteri Hivatal helyettes-szóvivõje

Új várost építünk. A Corvin Sétány már eddig is fontos szerepet
játszott a kerület fejlõdésében. A projektnek köszönhetõen új bel-
város születik Budapest szívében. Közel 3000 új otthon mellett a
belváros legnagyobb irodanegyede épül 130 ezer négyzetméter új
irodaterülettel, valamint a belváros új kereskedelmi, vendéglátó,
sport és szabadidõs központja.
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K ocsis Máté, az ötlet
gazdája elmondta,
hogy itt az ideje

szembenézni a józsefvárosiak
egyik legnagyobb problémá-
jával, a rossz egészségi álla-
pottal, és amennyire egy vá-
rosvezetés ebben segítséget
tud nyújtani az embereknek,
azt meg kell tenni. 

Halandó Józsefváros
Szívbetegségek, érrendszeri
betegségek, daganatok – ezek-
be halunk bele mi, magyarok,
és még a magyar átlagnál is
többen, mi józsefvárosiak. A

VIII. kerület halandósága 25%-
kal magasabb, mint a többi ke-
rületé. Hogy mi ennek az oka?
A válasz tulajdonképpen egy-
szerû. Kerületünkben kiemel-
kedõen magas az alacsony is-
kolai végezettséggel rendelke-
zõ, munkanélküli, nehéz fizikai
munkát végzõ lakosok száma.
A rossz szociális helyzetbõl, és
az abból következõ egészségte-
len táplálkozási szokásokból
egyenes út vezet a fizikai-lelki
megbetegedésekhez. 

Megelõzés = túlélés
Ahhoz nem kell orvosnak len-
ni, hogy felismerjük, minél ko-
rábban fedeznek fel egy beteg-
séget, annál nagyobb az esély a
gyógyulásra. Ezért fontosak a
szûrõvizsgálatok, amelyeket
mostantól rendszeresen, egy-
egy gyakori betegségcsoportra
összpontosítva szerveznek. Ha
a szûrõvizsgálat eredménye
„negatív”, a vizsgált személy
megnyugodhat. Ha az ered-
mény „pozitív”, a szûrõvizsgá-
lat idõben elõbbre hozza a di-
agnózist és a kezelést. Az idõ-
nyerés nagyobb esélyt ad a sú-
lyosabb következmények elke-
rülésére vagy a teljes gyógyu-
lásra, mintha a beteg már csak

a tünetek és panaszok megjele-
nése után fordulna orvoshoz. 

A vizsgálatok
A vizsgálatok ingyenesek a he-
lyi lakosoknak, és sokaknak le-
het könnyebbség az is, hogy
szombaton lesznek, amikor
nem kell szabadságot kivenni
az egyébként is féltett munka-
helyen. Fontos, hogy a vizsgá-
latokat a józsefvárosi szakor-
vosok végzik, akik a szûrés
után is nyomon tudják követni
és segíteni a beteget. Január 31-
én szív- és érrendszeri szûrés-
sel kezdõdött a program; telt-
házas volt.

Hol?
A programot a képviselõ-testü-
let kezdeményezte és finanszí-
rozza, de a szûrõvizsgálatok el-
végzését természetesen már
szakemberekre, a Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat szakor-
vosaira bízták. A Szûrõ Szom-
batok helye tehát az Auróra ut-
cai rendelõintézet (Auróra utca
22-28). 

mm

A január 21-i ülésen Kocsis Máté és Dénes Margit alpol-
gármesterek (Fidesz) javaslatára a képviselõ-testület úgy
döntött: minden hónap utolsó szombatján ingyenes
egészségügyi szûrõvizsgálatokat szervez. 

Február 28-án (szombaton) délelõtt 8-14
óráig, ingyenes allergológiai szûrés
Március 28-án (szombaton) délelõtt 8-14
óráig, ingyenes fej- és nyaksebészeti szûrés 
Bejelentkezés az aktuális hónap elsõ
munkanapjától a 323-00-63 vagy a 333-67-
39 telefonon egész nap. Információ a 210-
84-55 telefonszámon (csak délelõtt!). 
A szûrés helye: VIII. kerület Auróra utcai

Szakrendelõ II. emeleti allergológia, illet-
ve az V. emeleti sebészet szakrendelésen. 
A vizsgálatokra - mindkét hónapban - a
bejelentkezéskor kapott idõpontban,
megjelenési sorrendben kerül sor.
Csak az elõzetesen feliratkozott, a szûrés-
re bejelentkezett személyek tartózkodhat-
nak a Szolgálat területén mindkét szom-
bati napon! Az egyéb szakrendelések zár-

va tartanak! A további ingyenes szûré-
sekrõl a Józsefváros újság következõ szá-
mában olvashatnak, vagy érdeklõdhet-
nek a 210-84-55-ös telefonszámon.

Elõzetes program az év végéig: 
� április 25.: Diabetológiai szûrés
� május 30.: Urológiai szûrés
� június 27.: Bõrgyógyászati szûrés
� július 25.: Végbél- és emlõszûrés
� szeptember 26.: bõrgyógyászati szûrés
� október 31.: nõgyógyászati szûrés
� november 28.: szemészeti szûrés

Szûrõ szombatokat
indítanak
A józsefvárosi képviselõ-testület népegészségügyi programja

A vizsgálatokra elõzete-
sen be kell jelentkezni
a 210-8455 telefonszámon

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi ingyenes
szûrõprogramjának február és március havi rendelései

Dr. Dénes Margit alpolgármester, dr. Kocsis Máté alpolgármester és
dr. Szentes Tamás (középen) a JESZ vezetõje
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Ü nnepélyes aktussal, új
képviselõ beiktatásá-
val kezdõdött a január

21-i testületi ülés. Lévai Gábor
(MSZP) Keszthelyi Dorottyát
váltotta, aki új munkakört vál-
lalt, új helyen. Az eskütétel ün-
nepélyes pillanatai - a mára el-
engedhetetlenné váló - mobil-
csörgés mellett zajlottak, igaz,
a „vétkes” telefon ezúttal a kö-
zönség soraiban szólalt meg. 

Csécsei Béla (SZDSZ) polgár-
mester helyett ismét Takács Gá-
bor alpolgármester vezette
ülést, mivel a hivatalos közlés
szerint - a polgármester január
26-ig szabadságon volt. 

Márciusig meghosszabbítot-
ták a lakáspályázatok elõkészí-
tésének határidejét. Mint kide-
rült, ebben a ciklusban, vagyis
két és fél éve nem hirdettek a jó-
zsefvárosiaknak lakáspályáza-
tot. Ennek oka, mint azt a lakás-
osztály vezetõje elmondta, nem
más, mint hogy az illetékes bi-
zottságok nem alakították még
ki a szempontrendszert és a pá-
lyázati feltételeket, és nem állí-
tották össze a megpályázható la-
kások listáját sem. Ettõl függet-
lenül, tavaly év végén a kerületi
közalkalmazottaknak és köz-
tisztviselõknek kiírtak már egy
lakáspályázatot. A vitában Hárs
Gábor (MSZDP) megmagyaráz-
hatatlannak és elfogadhatatlan-
nak tartotta a pályázat késését.
Osztotta véleményét Benga-Oláh
Tibor (MSZDP), aki szerint poli-
tikailag és szakmailag is hiba a
további idõhúzás.

Nem fogadták el a képviselõk
a polgármester beszámolóját,
ami a – szociális és az oktatási
területen várható normatíva-
csökkenés miatt - szükségessé
váló takarékossági lehetõségek-
rõl szólt. Révész Márta (MSZP)
frakcióvezetõ szerint a kérdés
nem az volt, hogy a területen
mûködõ önkormányzati intéz-
mények jogszerûen szerzõdtek-
e külsõ szervezetekkel bizonyos
feladatok ellátására, hanem az,
hogy lehet-e másképp, olcsób-
ban megoldani ezeket a felada-
tokat. Kocsis Máté (Fidesz)
többségi vezetõ szerint azt kel-
lett volna megvizsgálni, hogy

vannak-e felbontható, elõnyö-
sebb szerzõdésekkel felváltható
megállapodások, amelyek meg-
takarításokat eredményeznek. 

A képviselõk kommentálták
Mohácsi Viktória (SZDSZ), uniós
képviselõ egy nyilatkozatát,
amelyben egy „köztudottan sze-
gregáló”, nyolcadik kerületi is-
koláról, a Lakatos iskoláról be-
szélt. Kocsis Máté (Fidesz) ada-
tokkal bizonyította, hogy szó
nincs szegregációról; az illetéke-
seknek inkább el kellene ismer-
niük azokat az erõfeszítéseket,
amelyeket a kerület tesz a hal-
mozottan hátrányos helyzetû
gyermekek oktatásáért. Benga
Oláh Tibor roma vezetõként
maga is visszautasította Moh-
ácsi szavait.

Valószínûleg csak a testület
mûködésének finomságaival
tisztában lévõk tudják értékelni
azt a ritka eseményt, hogy a
képviselõk megszavazták a ha-
tározatok végrehajtásáról, a két
ülés közötti legfontosabb ese-
ményekrõl és az átruházott ha-
táskörben tett intézkedésekrõl
szóló polgármesteri beszámolót
is – a polgármester távollétében. 

Egyéb döntések
� A képviselõk megállapítot-

ták az új közterület-használati
tarifákat. Ezek kis mértékben
emelkednek. 
� Folytatódhat a játszóterek

és parkok õrzése, mivel az eh-
hez szükséges hatmillió forintot
az önkormányzat biztosítja. Eb-
bõl a pénzbõl április végéig le-
het fizetni az õröket és a melege-
dõ konténereket.
� Megvehetik a bérlõk a Ba-

ross u. 38. szám alatti ház laká-
sait. A vételár az érvényes ren-
deletben meghatározott, legala-
csonyabb vételár-százalék, a for-
galmi érték 37,5%-a. A bérlõk
már korábban jelezték vételi
szándékukat.

Képviselõi kérdések
Az ülés végén elsõként Kaiser Jó-
zsef (Fidesz) kifogásolta, hogy a
Corvin közben engedélyt adtak
ki egy szexbolt mûködésére. A
képviselõ ezt összeegyeztethe-
tetlennek tartotta a helyszín

nemzeti emlékhely jellegével. A
hatósági iroda részérõl elhang-
zott, hogy a jogszabályok meg-
határozzák, mire lehet enge-
délyt kiadni, mire nem, és mivel
az elõírásoknak mindenben
megfelelt a kérelem, nem mérle-
gelhettek. Dr. Gotthard Gábor (Fi-
desz) alpolgármester szerint le-
het, hogy jogszerû volt a döntés,
mégis hibás, a hely szellemével
össze nem egyeztethetõ. Kérte,
hogy újra vizsgálják meg a kér-
dést. 

Dr. Hollósy Andrea (Fidesz) azt
kérdezte, hogy mikor kezdõd-

het meg végre a Katica óvoda te-
tejének kijavítása, a terasz kiala-
kítása. Örömmel nyugtázta,
hogy lassan, de van haladás a
Golgota téri szeméthegyek el-
takarítása ügyében. 

Falus Péter (SZDSZ) furcsa
dolgot tett szóvá. A Kun utca
sarkára visszakerült a kórházat
jelölõ H-tábla, holott az egész-
ségügyi intézményt sok-sok éve
bezárták, sõt, helyére társashá-
zat építettek. Hogy került vissza
a tábla? – kérdezte a képviselõ
az utcabeliekkel együtt, akik sé-
relmezik azt is, hogy a FÕKEFE
tíz parkolóhelyet foglalt el itt
magának, pedig az udvarán ké-
nyelmesen el lehet férni. 

Kardos Erdõdi Zsolt (Fidesz)
szóvá tette, hogy az önkor-
mányzati honlapon 2006. óta
nem frissítették a testületi anya-
gokat. Ilyen alapon nincs sok ér-
telme a tájékoztatásnak – szö-
gezte le.

Kertészné Bródy Sarolta
(Fidesz) a Teleki téri piac és kör-
nyékének rémséges állapota mi-
att szólalt fel. A körülmények a
XVIII. századot vagy egy bá-
dogvárost idéznek fel; az egész
hely a betegség és a nyomor ké-
pét mutatja. Mikor buldózerezik
el az egészet? – kérdezte. Kérdé-
sére írásban kap választ.

koncz

A hely szelleme

Keszthelyi Dorottya (MSZP)
lemondását azzal indokolta,
hogy két kisgyermek és egy
nyolc órás állás mellett úgy
érezte, nem tudja megfelelõen
ellátni képviselõi feladatait. Új
munkája amúgy is összeférhe-
tetlen helyi képviselõi mandá-
tumával. Keszthelyi Dorottya
úgy nyilatkozott, hogy nem
szívesen válik meg megbízatá-
sától, sok sikerélménye volt a
helyi ügyek intézésében, külö-
nösen az oktatásügyben.
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Pest és Buda egyesítésének 136. évfordulója alkalmából koszo-
rúzási ünnepséget szervezett a 32-esek terén a 32-es Baráti Kör
és az MHTD 32. Budapest Díszzászlóalj. Józsefváros nevében
dr. Gotthard Gábor alpolgármester helyezett el koszorút a 32-
es Mária Terézia Budapesti Háziezred emlékszobránál.

Utolérte a „magyar végzet” a
Megyeri híd építésén dolgo-
zó vállalkozókat. Csaknek 50
cég munkáját nem fizette ki
a Ganz Híd-, Daru-, Acél-
szerkezetgyártó Zrt.. A vál-
lalkozók a hídon demonst-
rálva követelték számláik ki-
fizetését. A kifizetetlen
számlák miatt sok vállalko-
zás már tönkre ment. A janu-
ár 23-i demonstráció résztve-
või  a Ganz Acél józsefvárosi,
Golgota utcai telephelye
elõtt is tüntetni akartak, de
mivel innen a vezetõk rövid
úton eltávoztak, már nem
volt értelme idejönni.

Fideszes gyõzelem Ferencvárosban
Hatvan százalék feletti szavazataránnyal Bácskai János, a Fi-
desz-KDNP jelöltje nyerte a Ferencvárosban kiírt idõközi or-
szággyûlési képviselõválasztás második fordulóját január 25-
én. Ferencvárosban azért kellett az urnákhoz járulni, mert
Gegesy Ferenc, a kerület polgármestere korábban kilépett az
SZDSZ-bõl és lemondott országgyûlési képviselõi mandátu-
máról. Az elõzõleg megtartott, január 11-i választás érvény-
telen lett az alacsony részvételi arány miatt. Az elsõ fordulóban 6 jelölt volt, ám az szdsz-es
visszalépés miatt a második körben már csak öten indultak

A választáson megmérette magát: Bácskai János, ( Fidesz-KDNP), Bánsághi Tamás (MSZP),
Szegedi Csanád (Jobbik), Várady Tibor (Humanista Párt) és Paulik Péter (Magyar Kommunis-
ta Munkáspárt).

A parlamenti mandátumot szerzett Bácskai János a választások eredményét kommentálva el-
mondta: a reá leadott voksok nagy aránya azt is jelzi: az emberek döntõ többsége azt szeretné,
ha véget érne a kormány vesszõfutása, változás lenne az országban, és ezt a változást a Fidesz-
re bíznák.

A Tisztviselõtelep mûvésze
Andrássy Kurta János (1911-2008)
„Nem a sikereknek, hanem a mûvészetnek éltem. A legnagyobb
kirekesztettségben is tudtam, hogy a mûvek akkor is megmarad-
nak, ha én nem leszek…” - nyilatkozta néhány éve a mûvész. Iga-
za lett, bár õ nincs velünk, mûveit ma is csodálhatjuk.

A sokoldalú mûvész 1911-ben született Erdélyben. Családi tra-
gédiák következtében árvaházba került, majd 1913-ban örökbe
fogadta Andrássy (Andrási) József. Címfestõ szakmát tanult,
majd egyik tanára, Szamosi Soós Vilmos szobrászmûvész bizta-
tására a Képzõmûvészeti Fõiskolára felvételizett. Festõnek ké-
szült, de végül is szobrász-szakra jelentkezett. 1931-tõl a Képzõ-
mûvészeti Fõiskola hallgatója volt. Ez év õszén jelentkezett elsõ
mûvével a Téli tárlaton. Ettõl kezdve rendszeres résztvevõje volt
a kiállításoknak. A fõiskolai tanulmányai után egy ideig
Medgyessy Ferenc mûtermében is dolgozott. Elsõ gyûjteményes
kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. Bartók és Ko-
dály hatására a népi szobrászat kutatását kezdte meg, melynek
elsõ eredményeit a „Magyar nép szobrászata” címû könyvében
(1944.) összegezte. A tervezett folytatás a háború, majd a bekö-
vetkezett változások miatt, sajnos, csak terv maradt. Elsõ köztéri

megbízását 1941-ben kapta, ez a balatonfüredi Széchenyi-szobor
volt. Kb. 60 köztéri mûve áll szerte az országban, sajnos néhány
elpusztult, illetve ismeretlen helyre került. 1949-ben költözött be
a tisztviselõtelepi mûteremházba, ahol élt és alkotott élete végé-
ig. Utolsó köztéri mûveit 2002-ben készítette (Farkas Ferenc ze-
neszerzõ síremléke, portréja és emléktáblája). Az utolsó szobrot
2006-ban mintázta. Tavaly szeptemberben hagyott itt minket, a
Tisztviselõtelep decemberben, a Józsefvárosi Galéria januárban
rendezett kiállítást tiszteletére.

Játszóház a kórházban
Gyerekbarát várót adtak át a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinikáján. A Pfizer Kft. segítségével a rende-
lõintézet egy helyiségét játszótérré alakították. Ennek köszön-
hetõen az ambuláns rendelésre járó és a kórházi gyerekek kel-
lemesebben tölt-
hetik a várakozás
idejét. Az utóbbi
években az intéz-
mény vezetése
egyre nagyobb
hangsúlyt fordí-
tott arra, hogy a
beteg gyerekek
minél kényelme-
sebb körülmények
között gyógyulja-
nak.                 nyz

Dr. Hollósy Andrea képviselõ a megnyitón
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A rendõri fegyelemre
jellemzõ, hogy a
megbeszélt idõpont-

ban Práger Ferenc azzal fo-
gad: berendelték eligazításra
a  fõvárosi kapitányságra,
úgyhogy hamarost távoznia
kell. De mielõtt még helyette-
sére bízna, gyorsan beszélni
kezd…

- Egy év távlatából mondha-
tom: sokkal „munkásabb” Jó-
zsefvárosban vezetõnek lenni,
mint Újpesten. Míg a korábbi
kapitányságomon egy évre öt-
ezer körüli ügyszám jutott, itt
ugyanez a mutató tízezer fölött
van. Erõteljes igényt érzek a la-
kosság részérõl a rendõri jelen-
létre, arra, hogy saját szemük-
kel lássák, ott vagyunk a kerü-
leti utcákon. A helyiek által el-
várt biztonságérzetet talán to-
vább erõsíthetem, ha azt mon-
dom: Józsefváros egyáltalán
nem a „fertõ”. A kerület „csu-
pán” a 17. helyen áll például-
az elmúlt év statisztikai adatait
nézve-  a fõvárosban elkövetett
gépjármû-lopások tekinteté-
ben. 376 betöréses lopás történt
Józsefvárosban, míg a legma-
gasabb szám e területen 713
volt. A rablásokkal a harmadik
helyre kerültünk, de még ez
sem a legrosszabb mutató…

- A feladat azonban nyilván
adott és állandó. Hogyan tovább?

- Bár az elmúlt évben már si-
került új kollégákat szerezni, a
folyamatos közterületi jelenlét-
hez további munkatársak kelle-
nek. Szeretnénk, a kerületi kép-
viselõ-testülettel együttmû-
ködve letelepíteni azokat a
rendõröket, akik az országnak
e talán kevéssé kecsegtetõ,
tényleg eseménydúsabb terüle-

tén vállalnak állást. Szerencsé-
re nagyon jó - napi szintû - a
kapcsolatunk a helyi döntésho-
zókkal, folyamatosak a tapasz-
talatcserék. Közös munka elõz-
te meg a gyalogos járõrszolgá-
lat felállítását a Magdolna-ne-
gyed területén, a közösségi je-
lenlétet. A térfigyelõ rendszer
fejlesztése szintén mérhetõ
eredményt hozott: kilencszáz
elfogást köszönhetünk a mo-
dern mûszaki szerkezeteknek,
köztük például engedély nél-
küli utcai árusokat, szemetelõ-
ket értünk tetten. Új feladatot
jelentett az Arena Plaza 2007.
év végi megnyitása. Tavaly, a
karácsonyi idõszakban például
már itt is járõröztünk, sõt a fo-
lyamatos bombariadók okozó-
ját is elfogtuk. Számos eredmé-
nyes akciót is szerveztünk egy-
egy kritikusabb területen. Egy-
szóval, nagy a munkateher, de
mára felvettem a fordulatszá-
mot!

Központi
panaszirodák

Baricska Norbert százados, kapi-
tányságvezetõ-helyettes a ka-
pitányváltást követõ egy évet
tekintve nem a felderítési és
egyéb mutatók drasztikus ja-
vulását tartja a legfontosabb-
nak, hanem a korábban elért
eredmények továbbvitelét.
Mint mondja, a vezetõváltás
mindig átállással jár, hiszen az
egy csapatban dolgozó rend-
õröknek egymás munkastílu-
sát, de sokszor még a gondola-
tait is ismerni kell.

Aztán arról beszélgetünk,
hogy a statisztika számait érde-
mes kellõ körültekintéssel ke-
zelni. Elmondható például,

hogy a feljelentések száma 20
százalékkal emelkedett a kerü-
letben, de korántsem biztos,
hogy a panaszosokat itt érte a
sérelem. Ugyan már minden
kapitányságon létezik éjjel-
nappali ügyelet, mégis jellem-
zõ gyakorlat: ha az utcán, ne-
tán a taxisofõrtõl azt kérdez-
nénk, hol tehetünk feljelentést,
legtöbbször Józsefvárosba irá-
nyítanának bennünket - mond-
ja Baricska Norbert. Ez plusz-
feladatot ró a kerületi rend-
õrökre, akárcsak a Keleti pálya-
udvari panaszfelvétel, ahová
többnyire a vonatút során el-
szenvedett sérelmek is „befut-
nak”. A kapitányhelyettes hoz-
záteszi: célkõrözési csoportjuk
sem áll meg a kerület határán.
Elõfordult az is, hogy az itt fel-
lelt gyanúsítottat végül egy Bu-
dapest melletti kistelepülésen,
egy faházban fogták el, ahol az-
tán fegyvereket és a bûnesetre
vonatkozó egyéb tárgyi bizo-
nyítékokat is találtak.   

Elvándorlás
Éppen ez a sokrétû tevékeny-
ség, a fokozott munkatempó az
oka annak, hogy a kerületbe
kerülõ kollégák rövid idõ alatt
nagy és sokrétû munkatapasz-
talatra tesznek szert. Míg egy
kisváros heti egy, egy perem-

kerület heti 1-2, Józsefváros
mintegy 20 elõállítást hajt vég-
re 24 óra leforgása alatt – tá-
masztja alá számokkal Baricska
Norbert. Mint a százados
mondja, elõfordul, hogy az itt
tapasztalatot szerzõ kollégák
magasabb szintekre vándorol-
nak el, akár a BRFK-nál foglal-
koznak tovább a kiemelt
ügyekkel, vagy meg sem állnak
egészen a Nemzeti Nyomozó
Irodáig. Még 46 munkatársat
szeretnének a csapatban tudni,
s ezért fontos, hogy ezek az
emberek Józsefvárosban ott-
honra is leljenek. A kerületi
döntéshozók segítsége nélkül
azonban - rendõri fizetésbõl -
ez itt sem megy.   

Megelõzni a bûnt
A rendõrkapitány-helyettes
szerint, bármennyire is furcsa,
még mindig sokszor tesszük ki
magunkat annak, hogy sértet-
tek legyünk: GPS-t, laptopot
vagy akár mobiltelefont ha-
gyunk az autóban, jól látható
helyen. Egy – mondjuk - ötezer
forintos készülék ellopását kö-
vetõen a kocsi javítása tízszere-
sébe vagy még többe is kerül-
het, a bosszúságról nem is be-
szélve.    

A megfelelõ lakossági hozzá-
álláson túl, a közelmúltban
született néhány olyan jog-sza-
bály, amely ugyancsak segíti a
kerületi rendõrök munkáját.
Ilyen például a szipuzás elleni
rendelet, a közterületi alkohol-
fogyasztást és az este 10 óra
utáni alkoholárusítást tiltó, az
önkormányzattal közösen ki-
dolgozott rendeletek, amelyek-
tõl Baricska Norbert a kerületi
közbiztonság további javulását
várja. De ide sorolható az évek-
kel ezelõtt megalkotott, közte-
rületi prostitúcióval kapcsola-
tos szabályozás is, amely lehe-
tõvé teszi, hogy gyorsan és ha-
tékonyan lépjenek fel az elkö-
vetõkkel szemben, remélhetõ-
leg mindörökre számûzve ez-
zel a Rákóczi tér ’90-es évek
elejét idézõ látványát.  

(kovács)

Egyéves mérleg
Práger Ferenc rendõrkapitány: Felvettem a fordulatszámot!

Amikor az elmúlt évben ilyentájt lapunkban megjelent
az elsõ interjú Práger Ferenc ezredessel, alig néhány nap-
ja ült a fõnöki székben, és a sokéves újpesti rendõri veze-
tõi múltja után a józsefvárosi sajátosságokkal, új kihívá-
sokkal, feladatokkal ismerkedett. Most ismét arra kértük,
nyilatkozzon az újságnak tapasztalatairól és céljairól -
immár nyilván alaposabb helyismeret birtokában. Egyút-
tal hagyományt is szeretnénk teremteni a kapitány év ele-
ji „kifaggatásából”.

Práger Ferenc rendõrkapitány
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L eszerelt rendõrtisztként ho-
gyan került Floridába, a hi-

vatásosok kommandós világbaj-
nokságára? 

– A volt egységem, és egyko-
ri parancsnokom szakmai hír-

nevének köszönhetõ, hogy kü-
lön amerikai engedéllyel indul-
hattunk a versenyen, annak el-
lenére, hogy többen már nem
vagyunk a rendõrség köteléké-
ben. Hajdani parancsnokom
tartja össze még mindig egysé-
günket, az ORFK Bevetési Osz-
tályán belül mûködött (azóta
feloszlatott) KBI kommandót. A
mai napig közösen gyakoro-
lunk, tréningezünk.

– Hogyan néz ki egy ilyen kom-
mandós bajnokság?

– Öt plusz három fõs csapatok
indulnak, és öt napon keresztül
különbözõ taktikai feladatokat,
technikai akadályokat kell le-
küzdeni, ami nagy mentális és
fizikai igénybevételt jelent. A fi-
zikális felkészültségen túl töké-

letes, összeszokott csapatmunka
szükséges a jó eredmény eléré-
séhez. Huszonhat éve rendezik
meg ezt a versenyt Orlandóban.
Idén hatvan csapat vett részt, ti-
zenegy országból.

– Korábbi szolgálatai után nagy
váltás lehetett Józsefvárosban dol-
gozni…

– Ez is kihívás számomra.
Egyik fõ feladatunk a térfigyelõ
rendszer mûködtetése. A száz-
tizenöt kamerát és a térfigyelõ
központot önkormányzati for-

rásból tartjuk fenn annak elle-
nére, hogy a közbiztonság fel-
tételeinek megteremtése állami
feladat lenne. A térfigyelõ köz-
ponthoz tartozik egy biztonsági
rendszer is, melynek elõnye - a
képi rögzítés mellett -, hogy a ri-
asztójelzés a rendõrségre fut be.
Onnan értesítik a mozgásban lé-
võ járõrautót, így a rendõrök a
lehetõ legrövidebb idõn belül a
helyszínre érnek.

– Milyen eredményeket értek el
az elmúlt idõszakban?

– Az látszik, hogy a rendszer
hatékonyan mûködik. A térfi-
gyelõ központnak, a kerületi
rendõröknek és a jó szakmai irá-
nyításnak köszönhetõen, a bûn-
cselekmények száma csökkent, a
felderítések aránya pedig
nõtt a kerületben. A
gépkocsi-feltöré-
sek például
jelentõsen

visszaestek, örömlányokat pe-
dig szinte nem is látni az utcá-
kon. Fontos hangsúlyozni, hogy
a térfigyelõ rendszer bõvítése és
üzemeltetése mellett elengedhe-
tetlen az állandó rendõri jelenlét,
a kettõ kölcsönös, hatékony mû-
ködése garantálja a jó ered-
ményt. 

– A közbiztonság mellett köztisz-
tasági feladatokat is ellát a Kft.

– Ezen a területen is radikális
változások történtek. Két új,
korszerû takarítógépünk van,
amelyek elõre megtervezett út-
vonalon, GPS-felügyelet mellett
közlekednek. Mindenhol még
így sem tudunk jelen lenni, en-
nek ellenére jó a lakossági vissz-
hang. Célszerû lenne egy cent-
ralizált takarítási rendszert ki-
építeni, és akkor nem öt cég vé-
gezné a kerület különbözõ ré-
szeinek takarítását. Most még
az is problémát jelent, hogy ki
miért felelõs. 

– Több kiképzésen is részt vett
az USA-ban, és dolgozott külföld-
ön. Milyen Józsefvárosban is be-
vethetõ tapasztalatokkal gazdago-
dott?

– Csak szervezetten és célori-
entáltan lehet jó munkát végez-
ni, megfelelõ kvalitású embere-
ket kell megfelelõ pozícióhoz
juttatni, és meg kell a tudást fi-
zetni. Az Egyesült Államokban
például egy utcai rendõrjárõr is
örül a munkájának, azért mert
megbecsülik, tisztes megélhe-
tést, munkakörülményeket és ki-
váló technikát biztosítanak szá-
mára, de ezért követelnek is…

NYZ

Murányi Lászlónak Florida vagy Józsefváros az igazi kihívás?

Kommandós a közbiztonságért
Több mint másfél éve ve-
zeti Murányi László a Jó-
zsefváros Közbiztonságá-
ért és Köztisztaságáért
Szolgáltató Kft-t. Az ex-
kommandós nemrég tért
vissza az Egyesült Álla-
mokból, ahol Komman-
dós Világbajnokságon
vett részt. Murányi László
a bûnüldözés számos te-
rületen tevékenykedett
már, részt vett elit kom-
mandós alakulatban, kül-
földön biztonsági felada-
tokat látott el, valamint
személyi védelemmel
foglalkozott. A verseny-
rõl, a bûnüldözésben
szerzett nemzetközi ta-
pasztalatairól és Józsefvá-
ros közbiztonságról kér-
deztük.

NNNNyyyyeeeerrrrggggeeeessss     ZZZZoooo llll ttttáááánnnn    ffff oooottttóóóó jjjj aaaa
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A mûhely fennmaradá-
sa valóságos bravúr -
mondja Schön László,

aki édesapjától vette át a céget,
majd lányát, vejét építette be a
személyi állományba, hogy
több mint fél évszázadon át
folytonosan a fennmaradás ös-
vényeit kutassa. Az üzlet, illet-
ve mûhely, nyolcvankét éve
áll a Rökk Szilárd utcában, s a
fõnök tavaly ünnepelte a het-
venötödik életévét.

– Többszörösen hátrányos
helyzetben telt az életem-
mondja az õsz hajú mérnök. Né-
metajkú családban, Istenfélõn
nevelkedtem, és végtére ma-
szek-státuszban személyesítet-
tem meg az osztályellenség fo-
galmát. Szerelmese lettem a
szakmának, s valahogy külde-
tésnek éreztem, hogy a mûhely
fennmaradjon. Folyamatosan
mag kellett újulnia az anyagok-
nak, a szerszámoknak, s nekünk
magunknak is. Mostanában

minden klíma-motort meg kell
ismernünk, értenünk, hogy ké-
pesek legyünk javítani, mert
mûszaki leírás nélkül hozzák be
õket, s még véletlenül sem azo-
nos egyik a másikkal - kesereg
vagy dicsekszik a mester. -
Négy ember kenyere múlik
azon, hogy ilyen korban is helyt
álljak, mondja, s az Elektro-
szervíznél lehúzott öt évét citál-
ja, ahol a motorok tervezésével
teltek a napjai. Ilyen elõiskola
nélkül már rég megbuktam vol-
na - mondja, s állítja, hogy bol-
dogulásának útját a Jóisten
egyengette. Negyvenötöt és öt-
venhatot említi, amikor a mû-
hely pincelépcsõjétõl kötél mu-
tatta, hol nincsen aláaknázva az
utca, hogy a kútig, az ivóvízig
épségben eljusson. - Aztán meg-
maradtam azokban az évtize-
dekben is, amikor minden jog-
szabály, elõírás, adó, illeték és
büntetés a maszek megfojtását
célozta - mondja, s nem állha-

tom meg, hogy ne utaljak a mos-
tani hétköznapokra, amikor újra
csak az a nóta járja, hogy áfát,
vagy adót kell-e emelni, hogy a
válság kezelhetõ legyen.

– Istenverte komolytalanság
övezi a fizetési kötelezettségek
betartását - kesereg. - Nekünk
anyagárat, áfát kell egybõl fizet-
ni, ha munkába veszünk egy da-
rabot, azaz elõlegezünk az ál-
lamnak, hiszen a munkánk el-
lenértékét majd - ki tudja mikor
- egyszer átutalják. Amíg erre
várunk, újból meg kell elõlegez-
zük egy újabb munka anyag-
árát, áfáját, s észre se vesszük,
már a padlón is vagyunk. Az
áfaemelés még jobban ellehetet-
lenít, az adóemelésre meg gon-
dolni se merek, mert az a meg-
maradt vállalkozások végét je-
lenti. Ha kisebb lenne az adó,

még nyolc embernek tudnék
munkát biztosítani.

– Az akarat is hiánycikk – fo-
nom tovább a beszélgetés fona-
lát - a lelketlen, lelkiismeretlen
munka a kisipart is hitelteleníti. 

– Én begipszelt lábbal, het-
venöt évesen is lebotorkáltam a
mûhely tizenkét lépcsõjén, hogy
dolgozni tudjak - mondja, s
azon búsong, hogy a maiakat
valahogy nem érinti meg a
munka lelkisége, és nem is talál-
nak örömet benne. Isteni ado-
mánynak tartja, hogy lelki béké-
vel és mûszaki leleménnyel élte-
ti a mûhelyt, amely Józsefváros-
ban, a Rökk Szilárd utcában,
szimbóluma az élni akarásnak, a
folytonos megújulásnak, a tisz-
tességgel végzett kisipari mun-
kának. 

H.I.

EEEEggggyyyy    hhhheeeettttvvvveeeennnnöööötttt     éééévvvveeeessss     mmmmaaaasssszzzzeeeekkkk,,,,

aaaakkkkiiii     „„„„áááá llll llll vvvvaaaa    mmmmaaaarrrraaaaddddtttt””””

Schön László motortekercselõ üzemmérnök mûhelye a
Rökk Szilárd utcában történelmi emlékhely is lehetne. A
szuterénben berendezett mûhely õrzi az elõzõ korok ma-
gánvállalkozóinak tipikus környezetét, a már „úgyse kell,
de ne dobjuk ki”-szerszámok, anyagok tömkelegét, a meg-
rendelt, de megjavítva át nem vett, öreg rezsók, kávédará-
lók kacat-dombjait, s a behemót légfüggöny-motorok al-
katrészeit, melyek a plázák vidékérõl a Schön-mûhelyben
jutnak új alkatrészhez és javításhoz. Mert a motortekercse-
lõ mûhely erre szakosodott. Lakossági megrendelése már
nincs, a kínai dömping-holmik javítása többe kerül, mint
az új készülék, nem is nyit rájuk ajtót olyan botor józsef-
városi, aki asztali ventillátort, vagy kávéõrlõt javíttatna.

NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa     ffff oooottttóóóó iiii
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Atársadalom az idõs embe-
rekrõl az egyre szûkö-

sebb adó-, és járulékbevételek-
bõl, nyugdíjszerû ellátások út-
ján gondoskodik. A társada-
lombiztosítási rendszer felosz-
tó-kirovó módszerben mûkö-
dik, ami azt jelenti, hogy a
tárgyévben az aktív korúak ál-
tal befizetett adókat és járulé-
kokat még ugyanebben az év-
ben újra elosztja a jogosultak-
nak, a rászorulóknak. Ebbõl a
„nagy kalap”-ból fedezik a be-

tegség- és balesetbiztosítást, a
gyógyszertámogatást, és az
egészségügyi kiadásokat is. 

A lényeg
az életminõség

Nem mindegy az sem, hogy az
öregséget milyen testi-lelki álla-
potban éljük meg. Az egészség-
ügy elsõ rendû feladata, hogy
az idõskort minél többen, minél
jobb egészségügyi állapotban
érjék meg. Nem elégedhetünk
meg pusztán az életkor meg-
hosszabbításával, hanem leg-
alább olyan fontos, hogy életmi-
nõségük is javuljon, hogy az
idõs emberek ne a háziorvosi
rendelõkben, vagy a szakorvos-
nál töltsék szabadidejük nagy
részét. 

Az emberek a nyugdíjas éveik
alatt is igénylik, hogy a társada-
lom teljes jogú tagjának tekint-
sék õket. Igaz, hogy a nyugalom-
ba vonulással egy új korszak ve-
szi kezdetét, ám a társadalomtól
függ, hogy hogyan kezeli azt. Az

a nyugdíjas, akit szeretõ családi,
baráti háttér vesz körül, bármi-
lyen tartós betegsége, fogyaté-
kossága is van, és bármilyen ne-
héz anyagi körülmények között
él, mindig számíthat a gondos-
kodásra. De élnek olyan idõs
személyek, akiknek ez nem ada-
tik meg; magányosan, társak, ba-
rátok nélkül élnek, és bár lehet,
hogy meglehetõsen jó anyagi kö-
rülmények között, mégsem ér-
zik jól magukat.  

Ma már a családok többsége
nem képes átvállalni az idõsek
gondozását, ezért a szociális
szolgáltatók segítségére szorul-
nak. 

Gondozási igények
Megváltoztak a szociális szolgál-
tatásokhoz való hozzáférés sza-
bályai: az igényléshez egy kitöl-
tött nyomtatványt kell benyújta-
ni az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézethez,
amely a „Gondozási szükséglet
iránti kérelmet” tartalmazza. Az

igénylõ bármilyen alap-, vagy
szakellátási intézménynél jelent-
kezik, az intézményvezetõ vagy
az általa megbízott személy kö-
telessége ebben segítséget nyúj-
tani. A gondozási szükségletet
az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézet szak-
véleménye alapján határozzák
meg. Ha a gondozási szükséglet
nem haladja meg a napi két órát,
akkor a személyes gondosko-
dást nyújtó alapellátás jelent
megoldást, de amennyiben az
több, mint napi 4 óra,  úgy az át-
meneti elhelyezést nyújtó ellátás
vagy a tartós bentlakás.

Az öregségre fel kell készülni.
Mire odaérünk, megfelelõ élet-
filozófiát kell kialakítanunk, le-
gyünk hívõ emberek, vagy ate-
isták. Szerencsés és boldog, aki
szellemi frissességét megõrizve,
idõben és kedvezõ irányban
változtat sorsán.

Ujlaky Bertalanné
mentálhigiénés munkatárs

www.napfenyotthon.hu

Petõfi nótáját húzta a királynak
Szívélyes hangú levélben köszöntötte Habsburg Ottó, a Paneruopa Unió elnöke Oláh Ernõt, kerületi
csellómûvészt. „Szeretném Önnek és mûvész társainak a jókívánságokat viszonozni azzal a gondo-
lattal, hogy a jelenlegi pesszimizmus, amely áthatja a gazdasági és a politikai életét, nem jogosult.
Tudatossá kell tennünk, hogy a pénztárcát ért sebesülés soha nem volt halálos. Az egyén és a
nemzetek életében bekövetkezett átmeneti válságok célja az, hogy feljogosítanak a következõ diadal-
ra. Isten nem veszi pártfogásába a pesszimistákat. Magas korom dacára, amíg erõm engedi, a haza
és a magyar nemzet számíthatnak rám – hiszek egy szebb jövõben.” – olvashatjuk a levélben.

Oláh Ernõ egy kis anekdotával toldotta meg a hírt. Eszerint 1989-ben, amikor Bécsben, a Kartner
strasszén, az Olimpia Étteremben muzsikált, Habsburg Ottó az asztalához hívatta. Oláh Ernõ a
Sárga cserebogár címû dalt választotta. El is kezdte játszani, amikor eszébe jutott, hogy a költõ,
Petõfi Sándor, akinek versét megzenésítették, erõsen Habsburg-ellenes volt. Habsburg Ottó, látva
a zenész zavarát, megnyugtatta: „Játszd csak nyugodtan, én híve vagyok a haladásnak” – mondta.
Oláh Ernõ azóta számos jótékonysági koncerten játszott, amelyek a Heim Pál Gyermekkórház
betegeinek javát szolgálták, és amelyek közül többnek is Habsburg Ottó volt a védnöke. 

Elöregedõ társadalom és a gondoskodás
Az ember elvben akár 120
évet vagy még hosszabb idõt
is megérhet. A különbözõ
betegségek, és egészségká-
rosító tényezõk azonban éle-
tünket megrövidítik. Nem
mindegy, hogy az öregedõ
személyiség életminõsége
milyen, hogyan éli meg min-
dennapjait; tudja-e élvezni
az idõskor szépségeit, vagy
koloncnak érzi magát a tár-
sadalom nyakán. 

NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa     ffff oooottttóóóó iiii
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Téli síkosságmentesítés
Felhívjuk minden kedves kerületi lakos, társas-és önkormány-
zati ingatlankezelõ, intézmény és gazdálkodó szervezet figyel-
mét a fás szárú növények védelmérõl megjelent, 364 /2008.
(XII. 30.) számú kormányrendeletre. 

A rendelet szerint „belterületi közterületen – a közúti forga-
lom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkos-
ság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterüle-
ten vagy annak közvetlen környezetében lévõ fásszárú nö-
vény egészségét nem veszélyezteti.” A konyhasó súlyosan ká-
rosítja az élõvilágot, különösen a fás- és lágyszárú növényeket.
Az esõvízben feloldódva beszivárog a talajba, bekerül a csa-
tornákba majd a Dunába, ahol tovább rontja a vízminõséget.
Ezért a rendelet, vonatkozó 5. §-a (2) bekezdése közvetve meg-
tiltja a járdákon a fásszárú növények környezetében a só, sí-
kosság-mentesítésre történõ használatát. A rendelet betartásá-
ra - a fás szárú növények megmaradása érdekében - kérünk
minden felhasználót és megrendelõt.

Javasoljuk, hogy a káros
konyhasó vagy az útsó
helyett a járdák csúszás-
mentesítésére használja-
nak zeolitféléket, sódert,
illetve káliumszulfátot só-
derrel keverve, amely
egyébként a kloridra érzé-
keny növények mûtrágyá-
ja. Kerületünkben a zeolit
10-és 25 kg-os kiszerelés-
ben megvásárolható a Fõ-
városi Közterület-fenntartó Zrt. Sárkány u. 5-ben található
Hulladékudvarában. 

Az interneten a www.google.hu portálon a zeolit beszerzé-
sére bõven található ajánlat a „síkosság-mentesítés” címszó
beírásával.

Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

ÜÜggyyiinnttéézzééss  eessttee  nnyyoollcciigg

Talán kevés józsefvárosi tudja, hogy immár hónapok
óta érvényben van egy jogszabály, amely az ügyinté-
zést jelentõsen megkönnyítheti.

Ismerõs helyzet: délután négykor sokszor zárt ka-
pukkal fogadó bankfiókok, a hét egy-egy napján
esetleg és kivételesen hatig is kitartó közszolgáltatók,
hivatalok. Náluk kéne, kellett volna intézzük ügyein-
ket egy átlagos nyolcórás, mondjuk 9-tõl 5-ig tartó
munkanap után. Már ha - az utazást és a sorállást is
ideszámítva - lenne rá esélyünk… Ennek híján, leg-
többször jöhet a „telefonos segítség”, amely gyakran
szintúgy zsákutcának minõsül: úgy elveszünk a gép-
hang által irányított gombnyomások tengerében,
akár egy hajótörött.

Elõzõ lapszámunkban arról tájékoztattuk olvasó-
inkat, hogy a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és
Ügyfélszolgálati Osztálya február 1-étõl a hét két
munkanapján (hétfõn és szerdán) egészen este 8-ig
tart nyitva. 

A fogyasztóvédelmi törvény tavaly õszi módosítá-
sa elõírja: a közüzemi, pénzügyi, biztosítási, illetve
pénztári szolgáltatást nyújtó vállalkozások ügyfél-

szolgálati irodáinak a hét legalább egy
munkanapján reggel nyolc órától este
nyolc óráig nyitva kell tartaniuk. Ha-
sonló kötelezettség az is, hogy az
ügyfelek ezen az idõtartamon túl is
tudjanak telefonon vagy elektroniku-
san idõpontot egyeztetni. A telefonos
ügyfélszolgálatokra is érvényes, hogy
a hét legalább egy napján este nyolcig
elérhetõek kell legyenek. Az ügyfélszol-
gálattal folytatott beszélgetéseket rögzíteni
kell (majd 5 évig megõrizni), s kérésünkre rendelkezésre bocsáta-
ni. Az ügyfélszolgálati panaszra - ha szóban nem kaptunk rögtön
választ - a vállalkozásnak tizenöt napon belül írásban reagálnia
kell.

Körülnéztünk a fõvárosi közszolgáltatók internetes honlapján,
hogyan is kereshetjük meg õket jelenleg: Mind a Fõvárosi Vízmû-
vek, mind a Fõgáz Zrt. hétfõn tart meghosszabbított ügyfélszolgá-
lati napot, amikor reggel 8-tól este 8-ig nyitva vannak. Telefonos
ügyintézés esetén csütörtökön érhetõek el ugyaneddig. Hasonló-
an, az Elmû állandó irodái is hétfõnként általában 8-9-tõl este 8-ig
várják az ügyintézõket. Arra azért vigyázzunk, hogy pénztárzá-
rás általában fél-egy órával az irodazárás elõtt van!

(k.o.)

Ü
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Telefonon ügyintéztem

Hívom a Kiskanál és Kötszer Mûvek számát, s
íme, azonnal zenei mûveltségem hézagait
töltik ki a Radetzky-indulóval, majd fü-
lembe búgják, hogy a kezelõ jelentke-
zéséig legyek türelemmel. Vagyok.
Aztán zenei aláfestés kíséretében
gépi hang hadarja el, hogy ha pa-
naszt teszek, az egyes, ha dicsõíteni
akarok, a kettes, ha befizetési rekla-
mációm van, a hármas, ha akciós ajánlata-
ik érdekelnek, a négyes, ha a fõosztályvezetõ
cipõméretére vagyok kíváncsi, az ötös, ha nem va-
gyok kíváncsi, a hatos, ha kiskanál-ügyben, akkor a hetes, ha nem va-
gyok biztos benne, akkor a nyolcas gombot szíveskedjek megnyomni,
s ha mindezen túl lennének problémáim, akkor várjak a kezelõ jelent-
kezésére. Várok, s töltekezem a fülembe közvetített nagyszerû muzsi-
kával. Ez a díjmentes, gyors ügyintézés.  Már öt perce telefonálok, s
még nem történt semmi, azaz dehogy. A végtelenített magnószalag
valahol a Kiskanál és Kötszer Mûvek vidékén az elejére ugrik, s újra
fülembe búgja a menüt. Újabb öt perc múlva, mikorra a Radetzky-
marssal színültig töltekeztem, búgó vadgalambhang suttogja: a keze-
lõ jelentkezéséig legyek türelemmel. Sajnos, már nem vagyok, ezres
vérnyomással szorzom magamban a zenével és gépi hanggal átvar-
tyogott percek számát, a feleslegesen kidobott percdíjakat, s arra gon-
dolok, hogy ha ezer olyan cég akarja a boldogulásomat, mint a Kiska-
nál és Kötszer Mûvek, akkor ezerszer tíz percig nem történik semmi
az országban, ellenben jó pénzért az egész magyarországi éterben a
Radetzky-induló, esetleg a Kékduna-keringõ üdvözít.

A harmadik körben már a telefonzsinórt rángatom, akárcsak engem
a görcs. A negyedik körben, éppen egy d-moll moduláció kellõs köze-
pén, Radetzky úr érthetõ megbotránkozására, élõ hang ordít a telefon-
ba: Mit türelmetlenkedik uram! Pironkodva szégyenkezem, majd el-
rebegem, hogy húsz perce lesem egy élõ hang felbukkanását az elekt-
romos ügyintézés nagyobb dicsõségére, mire a hang közbevág: Vécén
voltam, hiszen lássa be, emberek vagyunk!
Szerintem meg birkák. H.I.

Zeolit
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A szociális tárca úgy kívánja kivenni részét a leg-
újabb megszorításos programból, hogy a tervek
szerint elvennék a magasabb jövedelmûektõl a
családi pótlékot. Mivel Józsefvárosban szerencsé-
re még mindig elég sok gyermek születik és él, la-
punkban is foglalkozni kell a témával.

A családoknak járó támogatások rendszere szá-
mos változáson ment már keresztül. A Fidesz-
kormányzás idején úgy próbáltak plusztámoga-
tást biztosítani az érintetteknek, hogy bevezették
a családi adókedvezményt. Az intézkedés nem tit-
kolt célja az volt, hogy a tisztességesen munkát
vállaló szülõknek kedvezzen, s a gyermekvállalás
ne jelentsen egyfajta pénzkereseti lehetõséget. Ezt
a szocialisták élesen bírálták, mondván: a családi
pótléknak alanyi jogon kell járnia. A szocialisták
aztán 2006-tól jelentõsen megnyirbálták a csalá-
di adókedvezményt: egy vagy két gyermek után
nem járt többé, kizárólag a háromgyerekes csalá-
dok élhettek ezzel a lehetõséggel. (Míg 2005-ben
három eltartott esetén évi 360 ezer forintot
(3×10.000 Ft×12 hónap), 2006-ban csupán évi
144 ezer forintot (3×4000 Ft×12) vehettek igény-
be azok a háromgyermekes családok, ahol mind-
három gyermek kedvezményezett eltartottnak mi-
nõsült. Ezzel egy idõben duplájára emelték az ala-

nyi jogon járó családi pótlék összegét. Most a Fi-
desz emel szót az alanyi jogúság megszüntetése
ellen, vagyis azért, hogy a gazdag is megkapják
ezt a juttatást.

Ráadásul kérdéses, ki számít gazdagnak? Az
internetes fórumokon a dolgozó szülõk azt írják: a
fizetésük mellett igenis rászorulnak a családi pót-
lékra. Az egyik helyi újság címlapján hónapokkal
ezelõtt szerepelt az a hír, hogy Magyarországon
minden ötödik gyermek éhezik. Szóval, nem hi-
szem, hogy túl sok gazdag szülõ élne ebben az or-
szágban, kerületben. Néha már úgy vélem: a
gyermekvállalás és a meggazdagodás a leginkább
egymást kizáró két fogalom. De ha valakinek
mégis sikerül, miért ne lehetne az az õ dolga?
Mert ha nekem sok pénzem volna - ami nincs -,
biztosan sokat - köztük talán a családi pótlékot is
- félretenném a gyerekem számára. Nincs az a
pénz, ami késõbb ne jöhetne jól neki: tanulásra,
lakásra, stb., amit szülõi háttér nélkül manapság
szinte lehetetlen önállóan megteremteni. És ha a
biztos háttér mellett tisztességes munkát is vállal
majd, egy adófizetõvel több lesz. Mellesleg, ha ezt
sokaknak sikerül majd megtenni, talán a nyugdíj-
rendszer sem omlik össze - már, ha addig kitart…

(-cs)

Családiatlan pótlék?

Egyre többen kényszerül-
nek rá, hogy mindennapi
meleg táplálékukat a Blaha
Lujza téren osztott ingyen
ebédbõl fedezzék. Idõsek, fi-
atalok és egyre fiatalabbak,
anyák és gyermekeik, nyug-
díjasok, munkanélküliek,
munkakeresõk, szerencsét-
len sorsú emberek állnak,

méltatlan helyzetüket is
méltósággal viselve, nap-
mint nap délutánonként egy
tál meleg ételért és pohár te-
áért. Õk még nem fagytak
halálra az utcán vagy a fû-
tetlen házukban, de a „szo-
ciális háló” ahogy manap-
ság szakszerûen mondják,
elengedte õket, átcsúsztak

rajta. Milyen jó volna, ha
végre nem szociális hálók-
ról, ilyen-olyan krízisrõl,
helyzetrõl beszélnénk, ha-
nem emberekrõl, sorsokról,
életekrõl szólnánk és ten-
nénk is azért, hogy Európa
közepén, 2009-ben, ne kény-
szerüljön senki egy tál me-
leg ételért sorba állni… nyz

Ötéves a Fûtött Utca
Öt éve nyílt meg a VIII. ker.
Dankó utcában az Oltalom Ka-
ritatív Egyesület Fûtött Utca ne-
vû hajléktalanokat ellátó intéz-
ménye, melyet késõbb mûköd-
tetésre átadott a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség-
nek. Munkája során ez a ha-
zánkban úttörõ intézmény több
százezer fõt látott el.

2003. óta ebben az intézményben
nappali ellátáson 174 ezer, éjjelin
251 ezer fõt regisztráltak, az V. ke-
rülettel 2003-ban kötött megálla-
podás következtében pedig mos-
tanra már évente több mint 300
hajléktalant látnak el a Fûtött Utca
munkatársai.

A Fûtött Utca szolgáltatásai: in-
gyenes fürdési és illemhely igény-
bevételi lehetõség, egyszeri étel-
és ruhaosztás, szociális munka,
ügyintézés, kulturális, oktatási,
foglalkoztatási lehetõség, a pihe-
nés különbözõ formái, kis lábado-
zó, orvosi ügyelet, elsõsegélyhely.
A fenntartási költségek (víz, vil-
lany, gáz, csatorna) magasak, és
télen rendkívüli mértékben meg-
növekednek. A Fûtött Utcán, mely
hajléktalan nõket és férfiakat egy-
aránt fogad, a kihasználtság nyá-
ron is 100 százalékos, téli krízis-
idõszakban pedig ezt is megha-
ladja.

Úgy látjuk, hogy míg a hajlékta-
lan-ellátás egy része, az ún. „reha-
bilitálandók” köre számára vi-
szonylag kiépített, az utcán élõk
sorsa mit sem változik, pedig a
hajléktalan-ellátás legérzékenyebb
része az utcán vagy ahhoz közel
élõk gondozása. Szükség volt és
ma is nagyobb szükség lenne
olyan „alacsonyabb küszöbû” el-
látási formákra, melyek több vé-
delmet és szolgáltatást nyújtanak,
mint az utca, ugyanakkor csupán -
éppen a szolgáltatást igénybe ve-
võk védelmében - annyi korláto-
zást alkalmaznak, amennyi az ut-
cán is elfogadott. Magyarországon
az elsõ ilyen jellegû intézmény a
Fûtött Utca.

Meggyõzõdésünk, hogy ne-
künk, hívõ embereknek minden
rászorulóban a Megváltót kell lát-
nunk, és minden polgártársunk-
nak segíteni kellene a rászoru-
lókat.

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség 

Ember az embertelenségben…

NNNNyyyyeeeerrrrggggeeeessss     ZZZZoooo llll ttttáááánnnn    ffff oooottttóóóó jjjj aaaa
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A nap híre: egy közvélemény-
kutatás szerint a magyarok túl-
nyomó többsége, 69%-a re-
formpárti, de anyagi áldozatot
ezek megvalósulásáért már
„csak” 39 %-uk hajlandó vál-
lalni. A hír – ebben a tálalásban
– úgy húzza alá a változtatások
szükségességét, hogy közben el-
marasztal minket: ugye, kéne a
reform, de nektek csak az élve-
zeteken jár az eszetek, tenni ér-
te meg semmit nem akartok? 

Mielõtt szégyenpírtól égõ
arccal és lesütött szemmel el-
somfordálnék a közvélemény-
kutatók és a profi hírszerkesz-
tõk elõl, még megkérdezném,
hogy tulajdonképpen miért ne-
kem kell áldozatot hoznom a
reformért? Hiszen eddig is
mindig én hoztam, eddig is ne-
kem kellett hol a családi pótlék-
ról, hol a nyugdíjba vonulás le-
hetõségérõl, legutóbb pedig a
megtakarításom hasznáról –
állítólag a gazdasági válság
miatt – lemondani. Eddig – ál-
lítólag – minden reform az én
érdekemben történt, azért kel-
lett nekem tandíjat és vizitdí-
jat, regisztrációs díjat fizetni,
és végül a 13. havi fizetésrõl,
nyugdíjról is lemondani. Va-

jon mit kell még odaadnom egy
újabb reformért?

Én azon csodálkozom, hogy a
megkérdezettek 39%-a egyálta-
lán hajlandó további áldozatra.
Mert bocsánat, de a hibákat
nem én, nem mi követtük el.
Nem én hoztam a rossz dönté-
seket, sõt, nem én mulasztot-
tam el a szükségeseket meghoz-
ni sem. Nem én kalkuláltam
rosszul a költségvetés sarok-
számait, nem én vettem fel hi-
teleket, és nem én pazaroltam
el a korábbi nyugdíjbefizetése-
ket.

Szóval a kérdés az: miért
mindig én szívjak? Mert arról
még nem hallottam, hogy a fe-
lelõtlen, rossz döntéseket hozó
kormány, a képviselõk és az ál-
lami intézmények teljhatalom-
mal felruházott vezetõi vagy a
bankelnökök személy szerint
beáldoztak volna valamit.
Mondjuk, lemondtak volna
milliós fizetésükrõl, jutalmuk-
ról, részesedésükrõl, adómentes
költségtérítésükrõl – kinek mije
van; esetleg szégyenükben vi-
lággá bujdostak volna. „Csak”
tõlünk várják el. Miért?
„Csak”. Mert megtehetik.

(koncz)

A képviselõ-testület 2008. november 5-i ülésén döntött a Tár-
sasházi Állapot-felmérési Program elindításáról, azóta a Va-
gyonkezelõ Kft. elkészítette a terveket. A Program két lépésben
valósul meg, és mintegy 1000 társasházat érint.

A statikai vizsgálat kiterjed az épületek közös tulajdonú fõ-
épületszerkezeteinek szemrevételezéses statikai vizsgálatára,
élet- és balesetveszélyt jelentõ hibák feltárására, ezek: tetõhé-
jalás, tetõszerkezet, kéménytestek zárófödém felett, tûzfalak,
födémek (szintenként és lépcsõházanként legalább két-két la-
kásba való bejutással), kiemelve a zárófödémeket, utcai és ud-
vari ereszaljak, párkányok, utcai és udvari homlokzatok, fõ és
melléklépcsõk, függõfolyosók, korlátok, közös területeken el-
helyezett dúcolatok. A vizsgálat nem tartalmaz feltárást, gom-
baszakértést, megoldási terveket. 

Az elsõ lépésben a Vagyonkezelõ összeállítja vizsgálandó in-
gatlanok listáját. Nem vizsgálják a 20 éven belül épült épülete-
ket, a Corvin Sétány Program keretében bontásra jelölt épülete-
ket, a Magdolna Negyed Program keretében felújítandókat. Az
ingatlanok tulajdonosainak, kezelõinek nyilatkozatot kell ten-
niük arról, hogy kívánnak-e a programban részt venni. A Va-
gyonkezelõ a nyilatkozattételek alapján véglegesíti a vizsgálat-

ba bevonni kívánt épületek jegyzékét, ezek alapján költségter-
vet, valamint ütemterv- javaslatot készít. 

A második szakaszban, közbeszerzési eljárás keretében tör-
ténik a statikus szakértõk kiválasztása, majd a konkrét épület-
vizsgálat.

A Program várhatóan egy évet vesz igénybe, és a vizsgálat-
ba bevont társasházak a statikai vizsgálat eredményét, az arról
készült jegyzõkönyvet térítésmentesen kapják meg.

A nyilatkozatot a társasházaknak az anyagi, jogi következ-
mények ismeretében kell megtenniük: a felderítetlen élet- és
balesetveszélyes állapotú épületszerkezet teljesen tönkreme-
het, a Program keretében feltárt élet- és balesetveszélyes álla-
potú épületszerkezet veszélyelhárítása, felújítása kötelezõ.

A fentiek alapján kérjük az Önök által kezelt társasházakra
vonatkozóan írásban (levél, e-mail) nyilatkozni, szíveskedje-
nek, hogy a vizsgálat elvégzéséhez a társasház hozzájárul vagy
nem. A nyilatkozat tartalmazza az épület címét, helyrajzszá-
mát, szintek számát, összes albetétszámot.

Kapcsolatfelvétel, bõvebb felvilágosítás: Józsefvárosi Va-
gyonkezelõ Kft. Mûszaki Iroda (Zsidi Lajos irodavezetõ, tel.:
314-10-98, e-mail: zsidi_l@jvk.jozsefvaros.hu)

Társasházi Állapotfelmérési Program

Felhívás

Krumpliosztás
2500 kg krumplit oszt szét dr. Kocsis Máté az önkormányzat

többségi vezetõje, alpolgármester és dr. Gotthard Gábor
alpolgármester (Fidesz), a kerület több pontján.

Február 7-én, szombaton
10 órakor: Köztársaság tér- Népszínház utca sarok

11 órakor: Práter utca- Szigony utca sarok
12 órakor: Horváth Mihály tér

Jogosultak: a kerületben állandó lakcímmel rendelkezõ
személyek, a lakcímkártya bemutatásával. 

Csak…

Sok rászoruló gyûlt össze a  január 24-i akción a Mátyás téren
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Meghívó
Az MSZP Józsefvárosi Szer-

vezete mindet érdeklõdõt
szeretettel vár

Az egészségügy aktuális
kérdései

címû rendezvényére, mely-
nek elõadója

Székely Tamás egészség-
ügyi miniszter

február 11-én (szerdán) 17
órakor az MSZP Józsefváro-
si Szervezetének Népszín-
ház u. 11. sz. alatti helyisé-
gébe (bejárat az udvarról).

A Közösség Szíve
A program keretében egy-
millió Ft értékben kapott
támogatást a Semmelweis
Egyetem I. sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikája. Az
összeget a klinika két infú-
ziós pumpa vásárlására
fordítja, amelyeket a kora-
szülött és újszülött osztá-
lyon használnak majd. A
Közösség Szíve program a
CBA és a Procter&Gamble
cégek közös kezdeménye-
zése. 

Nyerj életet!

A szûrõvizsgálatok fontosságára, a rák gyógyíthatóságára, a fé-
lelem legyõzésére és az egészséges életmód jelentõségére hívta
fel a figyelmet a Kor Kontroll Társaság és az Országos Onkoló-
giai Intézet közös rendezvénye. A Kesztyûgyárban tartott nyílt
napon szakemberek ismertették a rák gyógyításának legújabb
eljárásait, a betegség korai felismerésének fontosságát, és meg-
próbálták eloszlatni a rákkal kapcsolatos félreértéseket. Mint el-
hangzott, a rák nem a halál szinonimája, a daganatos betegek
ötven százaléka meggyógyul. Sokan csak azért nem mennek el
a szûrõvizsgálatokra, mert attól tartatnak, hogy „kiderül vala-
mi”, pedig minél korábbi stádiumban ismerik fel a betegséget,
annál nagyobb az esély a gyógyulásra. 

A rendezvény fõvédnöke, dr. Dénes Margit alpolgármester
(Fidesz) elmondta: sajnos, Józsefvárosban kiemelkedõen magas
a daganatos betegségekben elhunytak száma, ezért is szüksé-
ges, hogy az itt élõk többet tegyenek egészségük megõrzéséért.
Ahhoz, hogy valóban élhetõ legyen a kerület, a városrehabilitá-
ció, az épületek felújítása mellett elengedhetetlen az emberek
egészséges életmódra való áttérése. Ennek elõ lépése lehet,
hogy odafigyelünk magunk és környezetünk egészségére, és
minél többen megyünk el szûrõvizsgálatokra. ny

Tart a vizsgálat
Folytatja munkáját az a vizsgálóbizottság, amelyet a képviselõ-
testület állított fel november végén azért, hogy kivizsgálja a
Práter utca 30-32, a Vajdahunyad utca 23., a Magdolna utca 33.,
az Orczy út 31. és a József utca 47. szám alatti lakóingatlanok-
kal kapcsolatos mûszaki problémákat- tájékoztatta lapunkat
Soós György, a vizsgáló testület elnökhelyettese. Mint mondta,
a helyszíni bejárások már megtörténtek, de a munka- várható-
an március végi- befejezéséig nem szeretne bõvebbet mondani
az ügyben. Az azonban bizonyos, hogy a szükségesnek bizo-
nyuló javítások- a kivitelezõ kontójára- meg fognak történni. 

A Polgárok Háza programja
� Február 3-4., 24-25., kedd-szerda 16-19 óra, február 28.,

szombat 10-18 óra: Découpage Kézmûves Tanfolyam. Tartja:
Kardos Zsófia découpage iparmûvész.

Információ: zsofia.kardos@globealcontact.hu; 20/5225-877
www.globealcontact.hu; Részvételi díj: 2500 Ft
� Február 4., szerda 18 óra: népdalkör Budai Ilonával
� Február 5., csütörtök 18.óra: Civil Akadémia. Juhász Imre

jogász, adjunktus, ELTE-ÁJK, a Független Rendészeti Panasz-
testület elnökhelyettese: „Az igazságügy és a rendvédelem, a
demokratikus jogállam mûködési zavarai” c. elõadása

Varga István, az Adófizetõk Országos Szövetségének elnök-
helyettese: „A globalizáció káros hatásainak kivédése” c. elõ-
adása

Információ: Légrády Eszter 30/577-2002; legrady@polgar-
okhaza.hu
� Február 10. kedd, 18 óra: „Az IMF rabláncán” – népirtás

bombák nélkül 
Elõadó: Dr. Csath Magdolna közgazdász
� Február 11., szerda 18 óra: „Hívj, keress, szeress!” –

Gyurkovics Tibor emlékest
A Nemzeti Fórum Egyesület Kölcsey Köre konferencia-so-

rozatának 7. rendezvénye
Bevezetõt mond: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,

és dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje. Akik emlékeznek:
Csurka István, Ézsiás Erzsébet, Haraszti Zsuzsa, Kubik Anna,
Madarassy István, Nyulászi András, Payer András, Reviczky
Gábor, Szakonyi Károly, Takács Bence Ervin. Dr. Boros Imre
volt kisgazda miniszter bemutatja a zalai borvidék borait,
majd borkóstolóra hívja meg a résztvevõket!
� Február 12., 26., csütörtök 15 óra: „Lornyon és sétapálca”-

nyugdíjas klub 
(Minden hónap második és negyedik csütörtökjén)
� Február 13., péntek 18 óra: „A szegény ember bõrpuskája”
Székely pajzánságok és egyéb cifra történetek. Sebestyén Ist-

ván bukovinai székely mesemondó könyv- és lemezbemutató
estje. Közremûködik: a Hatvan Banda

Mézespálinka- és házi sütemény-kóstoló a kakasdi hagyo-
mányõrzõk jóvoltából
� Február 17. kedd 18.00: Képzõmûvészeti Szalon. „Angya-

lok, démonok, tündérek… a fantázia világa”- a  Découpage
Mûvészeti Mûhely kiállítása

Véradás
A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

február 17-én, kedden, 9.00-14.00-ig 
Véradónapot tart a Polgármesteri Hivatal (VIII. Baross u. 63-
67.) 300-as tanácsteremben (III. emelet)
A Vérellátó Szolgálatnak komoly gondot jelent a szükséges
vérmennyiség és vérkészítmények biztosítása, mivel kerüle-

tünkben nagyon lecsökkent a véradók
száma. Gyermekeink számára a vér

az életet jelentheti!
A véradáson részt vevõ polgá-

rok ásványvizet, csokoládét és
egy 500 Ft-os étkezési utal-
ványt kapnak. (A véradásra
kérjük hozni a személyi igazol-

ványt és TAJ kártyát.)
Dr. Xantus Judit

jegyzõ



14

ISKOLA

Hírek a Józsefvárosi Zeneiskolából

• Sárközi Rudolf a XII. Országos Friss Antal
gordonkaversenyen, Szolnokon II. helyezést
ért el (I díjat nem adtak ki). Felkészítõ tanára
Kellerné Gergely Katalin. Zongorakísérõ
Hossman Erzsébet tanárnõ.

• Balogh Katalin fuvola-szakos tanárnõ
Artisjus- díjat kapott a kortárs magyar zene
oktatásában végzett kiemelkedõ munkájáért.
• Február 17-én, kedden 17 órakor farsangi
növendékhangversenyt tartunk a Józsefváro-
si Zeneiskola Dísztermében. Szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklõdõt.  (1082 Bp.
Nap utca 33.)
• Balázsné Szatmári Éva és Oláhné Kovács
Anna zongora négykezes hangversenye feb-
ruár 14-én, szombaton 11 órakor kezdõdik a
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban (VI. Vörös-
marty utca 35., Régi Zeneakadémia). Jegyek
a helyszínen válthatók. 

India képekben
Az ezerarcú India egy-egy szeletét mutatja be
sajátos optikáján keresztül Kalmár Zsolt képi
gondolkodó a Práter Iskola legújabb fotókiállí-
tásán. A mûvész a milliárdos lakosú India
mindennapjaiba, természeti szépségeibe, és az
ott élõk méltósággal viselt szegénységébe en-
ged bepillantást. A káoszba és a mögötte rejlõ
érintetlen csodákba. Sajátos módon, magyará-
zó szöveggel látva el a képeket, amelyek így
alkotnak szerves egységet, segítve a látogatót
a megértésben.

A fotókiállítást dr. Kocsis Máté alpolgár-
mester nyitotta meg, méltatva a Práter Iskola
újabb színvonalas kiállítását és tanárainak el-
hivatott munkáját, akik az adott lehetõségek-
bõl mindig a lehetõ legtöbbet hozzák ki, hogy
valami életrevaló pluszt adjanak diákjaiknak.

A fotókiállítás február végéig látogatható a
Práter Általános Iskolában.                           ny

A legjobbak ráadásmûsora Tóth Renáta a legjobbak
között a Héraklész Gálán

Kétezer-kettõ óta hagyomány, hogy az
esztendõ elején megjutalmazzák az elõ-
zõ évben legnagyobb sikereket elért,
utánpótlás-korú sportolókat. Az állami-
lag finanszírozott Héraklész Program
révén jelenleg 20 olimpiai sportágban,
mintegy 1900 sportoló kap támogatást.

A fiatalok mellett edzõik is elismerés-
ben részesülnek. A NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatósága által szervezett
gálán, pénteken, az Uránia Filmszín-
házban a 20 sportág fiú-leány egyéni,
összetett, kis- és nagycsapatának leg-
jobbjai léptek – ezúttal nem pályára, ha-
nem – színpadra.

Mint már hírt adtunk róla, a józsefvá-
rosi Vajda Péter Ének-zenei Általános
és Sportiskola tornász kiválósága, az
FTC-ben sportoló Tóth Renáta egyedüli
magyar pontszerzõként VI. helyet ért el
a franciaországi tornász Európa-baj-
nokságon. Nem meglepõ tehát, hogy õ
nyerte el az év utánpótlás-korú nõi tor-
násza címet.

Gálamûsorral zárta a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskola
múlt évben zajló reneszánsz rendez-
vénysorozatát. A sikeres Reneszánsz
Év 2008 projekt záróakkordjaként az
iskolában rendezett Reneszánsz Ki-
Mit Tud legjobbjai lehetõséget kap-
tak, hogy megmutassák tehetségü-
ket, és fellépjenek az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum Díszter-
mében. A diákok január 29-én, méltó
környezetben zenével, tánccal, szín-
darabbal és énekkel bûvölték el a kö-
zönséget. ny
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J ózsefváros büszke lehet,
hogy nyolc iskolából száz

gyerek ajkára varázsolt ma-

gyar népdalokat. Gáspárné
Vágási Julianna, pedagógiai
szakmai koordinátor érthetõ
örömmel sorolta az eredmé-
nyeket. A verseny hagyo-
mánnyá lett, a gyõztesek fõ-

városi mezõnybe jutnak to-
vább, s minden emlékezetes
produkciót oklevéllel, zenei
szakanyaggal, értékes CD-vel
jutalmaz a zsûri. A népdal-
éneklési verseny jól illeszke-

dett abba az ünnepségsoro-
zatba, mellyel a Molnár Fe-
renc  Iskola a születését ünne-
pelte, s öröm volt látni, hogy
a Magyar Kultúra Napjának
elõestéjén Józsefváros a maga
eszközeivel mindent megtesz
a magyar népdalkincs életben
tartásáért. H.I.

„Dalolva szép az élet!”
Népdaléneklési verseny Józsefvárosban

Nyolc iskola versenyzõi adtak egymásnak találkát a Mol-
nár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskolában január 20-án, hogy a népdaléneklés mûfajában
mérjék össze képességeiket. A gyerekek három kategóriá-
ban, 3-12 évfolyamos életkorokban énekeltek, muzsikáltak
az elõadótermet zsúfolásig megtöltõ közönség elõtt. Közel
száz produkció tette nehézzé a zsûri munkáját, amelyben
Janó Albertné, Nits Márta szaktanárok és Bodnár Ferenc ci-
teramûvész foglaltak helyet. A megjelenteket az iskola,
mint házigazda nevében Bacsáné Bolla Ilona igazgatóhe-
lyettes köszöntötte, majd a kerületi munkaközösség veze-
tõje, Nékám Róbertné kívánt szerencsét a versenyzõknek.

Énekszólisták
Arany minõsítést kapott Oláh Liliána (Németh László Iskola),
György Enikõ (Vajda Péter iskola) a szólóének 3-4.osztály, Ko-
vács Barbara Nóra (Fazekas Iskola) Peregi Dóra és Károlyi Ger-
gely az 5-6., a 7-8. és a 9-12. évfolyamok kategóriájában a Vaj-
da Péter Iskola, illetve a Fazekas Iskola színeiben. A szólóének
9-12. osztály kategóriájában Kiss Borbála (Fazekas Iskola) jutott
Arany minõsítéshez.
Ezüst minõsitést kapott Bíró Andrea és Danyi Nikoletta (Mol-
nár Ferenc Iskola, Vajda Péter  Iskola) az 5-6. évfolyamok kate-
góriájában, valamint Zámbó Renáta (Práter Iskola ).
Bronz minõsítést kapott Szentkirályi Dóra (Fazekas Iskola) a
szólóének 5-6. évfolyam kategóriájában.

A kisegyüttesek közül
Arany minõsítést nyert a Huszár Együttes (Molnár Ferenc Isko-
la) a 3-4. évfolyam, Hajdú Dominika és Pádár Noémi (Molnár
Ferenc Iskola) az 5-6. évfolyam kategóriájában, Mag Balázs és
Vásárhelyi Varga Míra (Vajda Péter Iskola) a 7-8 .évfolyamosok

között. A 9-12. évfolyam mezõnyében arany minõsítéshez jutott
a Repedt Fazék Kisegyüttes (Fazekas Iskola)
Ezüst minõsítést nyert a Práter Fiú Együttes (Práter Iskola).
Bronz minõsítéshez jutott a Csicsergõ Pacsirták (Németh Lász-
ló Iskola).

Az Énekegyüttesek versenyében
Arany minõsítést nyert a Bonifác Együttes (Molnár Ferenc Is-
kola ) a 3-4. osztályosok között, valamint a Szederinda Együt-
tes (Deák-Diák Általános) az 5-6. osztályosok kategóriájában, a
vegyes énekegyüttes kategóriában a Bondor együttes  (Vajda
Péter iskola).
Bronz minõsítést nyert a vegyes énekegyüttesek kategóriájá-
ban a Somvirág Együttes (Molnár Ferenc Iskola).
Nem maradhatnak említés nélkül a felkészítõ tanárok sem:
Farkas Géza, Oberdingné Jánosa Petronella, Szász András,
Váradi Andrea, Kocsis Krisztián, Horváth Andrea, Ney And-
rea, Kocsis Csaba és Kolláth Erzsébet,  Györgyné Szabó Ildikó,
Németh Zsuzsa, Alföldi Laura, Farkasné Gömöri Rita.

NNNNyyyyáááárrrr iiii     GGGGyyyyuuuu llll aaaa     ffff oooottttóóóó iiii
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HELYTÖRTÉNET

F õvárosunknak mindig fontos és for-
galmas pontja volt a Rákóczi út és a

Kiskörút keresztezõdése. Három kerület
találkozik itt. A középkor-
ban a Hatvani kapu (nevez-
ték Egri kapunak is ) enged-
te be az északkeletrõl jövõ-
ket Pest városába, nagy ron-
della – kör alakú építmény –
védte, amelynek alapjait ép-
pen az aluljáró építésekor
ásták ki, de itt, a Józsefváros
szélén  talált otthonra elsõ
Nemzeti Színházunk is. Az
Astoria szálló az Õszirózsás
Forradalom alatt a Nemzeti
Tanács székháza volt, 90 éve
ide jöttek a csapatok, többek
közt a Keleti pályaudvarról,
felesküdni Károlyiéknak.

Az épülõ metró halasztha-
tatlanná tette egy gyalogalul-
járó építését. 1963. január 2-

án indult a munka, és november 30-án, a
határidõ elõtt nyolc hónappal átadták az új
létesítményt. Ez lett a fõváros elsõ modern

aluljárója. Voltak elõdei, hiszen már 1874-
ben megépült a Nyugati pályaudvar vágá-
nyai alatt a Bajza és Bulcsú utcát összekötõ
„Hosszú luk”, és 1951-ben .a Fõvám tér
alatt is át lehetett menni, de ezek nem vol-
tak tágas, korzószerû terek. Hatalmas
munkagödörben zajlott az építés, a jármû-

vek – köztük a villamos – az
idehozott, régi Zagyva hídon
közlekedtek. A 600 négyzet-
méteres térbe 12 lejáró veze-
tett, csiszolt kõlapok borítot-
ták, az oldalfalak sóskuti
mészkõbõl készültek. Na-
gyon tetszett mindenkinek.
Sajnos, májusban az ál-
mennyezet nem bírta a ráz-
kódást, meglazult és alá kel-
lett dúcolni. Kijavították, de
a fénycsöveket oszlopokra
kellett helyezni. Tanultak a
hibából, a többi aluljáró, így
az 1966-ban átadott Blaha
Lujza téri már zökkenõmen-
tesen bonyolította le a forgal-
mat.

Róbert Péter

Gyertyaszentelõ
Boldogasszony

Február 2. 
Mária megtisztulásának ünne-
pe, Jézus Krisztus templom-
ban való bemutatásának em-
léknapja. Nevét onnan nyerte,
hogy ezen a napon a katolikus
egyház a szentmise elõtt gyer-
tyákat szentel, arra emlékezve,
hogy Jézust a templomban va-
ló bemutatáskor a világ vilá-
gosságának nevezte Simeon. 
A katolikus falvakban az e na-
pon szentelt gyertyákhoz kü-
lönféle rítusok, hiedelmek fû-
zõdnek. A háznál õrzött szen-
telt gyertyát jégverés, vihar
idején elhárító céllal, illetve a
haldokló mellett gyújtották
meg.

A népi hiedelem szerint, ha
a medve Gyertyaszentelõkor
meglátja az árnyékát, elnyúlik
a tél, de ha nem, korai tavasz-
ra számíthatunk.

Balázsjárás
Február 3. 
Szent Balázs napja. A kisázsiai
püspök elsõsorban a torok és
az énekesek védõszentje. Szá-
mos csodája ismert. Egy nap
rémült anya kereste fel, mert
fia a torkán akadt halszálkától
fuldoklott. A szent megáldotta

a fiút, és a szálkát eltávolította
a torkából. A gyermekhalan-
dóság okai közt régen élenjáró
torokgyík (diftéria) ellen a ka-
tolikus és görög vallású anyák
Szent Balázshoz fordultak. Ba-
lázs-napkor a templomba vit-
ték a gyermeket, akinek a tor-
kához a pap két keresztbe tett,
vagy Y alakban hajlított és ösz-
szekötött gyertyát tartott, mi-

közben a Balázsáldás szavait
mormolta. Magyarországon
szokás volt ezen a napon a Ba-
lázs-járás, ilyenkor jelmezekbe
öltözött fiúgyerekek jártak
házról-házra, és adományt
gyûjtöttek a tanító számára. 

Szent Bálint,
Valentin nap
Február 14.
Szent Bálint, a jegyesek és a fi-
atal házasok védõszentjének
napja. Újabban Valentin-nap-
ként emlegetik, pedig Valentin
magyarul Bálintot jelent. A Bá-
lint-napnak ismert pogány
eredete is. Az ókori Rómában
február közepén tartották
Lupercus pásztoristen napját,
és ilyenkor „szerelmi sorshú-
zással” boronálták egymáshoz

a párokat. Az egyház e szokás
helyett Szent Bálint személyé-
ben kívánt védõszentet adni a
házasságra készülõknek. Így a
269. február 14-én vértanúha-
lált halt római pap lett a sze-
relmesek védõszentje, akinek
szokása volt, hogy a római ifjú
házaspárokat saját kertjébõl
szedett virágcsokorral örven-
deztette meg. 

A jegyesek és a fiatal háza-
sok védõszentjének napja a 14.
századtól Angliában és Fran-
ciaországban, a II. világháború
után Németországban is elter-
jedt, ilyenkor a szerelmesek
virággal köszöntik egymást. 
A néphit szerint ez a nap a
„Madarak menyegzõjének a
napja”, ekkor szólal meg elõ-
ször a madarak szerelmi éne-
ke.

nyerges

Astoria aluljáró

Jeles napok

NNNNyyyyeeeerrrrggggeeeessss     ZZZZoooo llll ttttáááánnnn    ffff oooottttóóóó jjjj aaaa
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Históriás Történeti Játszóház – Barokk vigasságok
A vígasságra készíthetsz férfi vagy nõi paró-
kát, dísztõrt, árnyképet, legyezõt, ékszert,
vagy készülhetsz egy marionett-játék elõ-
adására. Ha felkészültél, fényes kastélyában
Esterházy herceg vár mulatságra, ahol tár-
sasági játékokkal szórakoztatnak, bábszín-
házi elõadást tartanak, és tánccal zárják a
mulatságot. Február 8-án, vasárnap 10.30
órakor, Nemzeti Múzeum

Alma koncert a Bárka Színházban
Az idén tízesztendõs Alma Együttes dalai
olyan ismert költõk verseit veszik alapul,
mint Kányádi Sándor, Romhányi József,
Weöres Sándor vagy éppen Zelk Zoltán. A
megzenésített költemények lemezeken és
koncerteken keresztül adnak tartalmas él-
ményt gyereknek, szülõnek egyaránt. 
Február 8-án 16 órakor várnak kicsiket és
nagyokat az Alma Együttes koncertjére, a Bárka Színházba
MR Kamarazenekarának koncertje a Nemzeti Múzeumban
Mûsor: Dvorák: d-moll fúvós szerenád, Vezényel: Stephen D’Agostino
A koncert február 14., szombaton 12.30 órakor kezdõdik, a Nemzeti Múzeum Dísz-
termében, belépés az állandó kiállítás belépõjével.

K
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Premier: El Greco. Uránia Filmszínház
Egy hõsi történet, egy meg nem alkuvó mûvészrõl és szabadságharcosról,
Domenicos Theotokopoulosról, akit a világ úgy ismer: „El Greco”.
El Greco a XVI. század gyermeke volt, a szabadságot és a szerelmet keresve elju-
tott a krétai és velencei udvarból Toledóba, Spanyolországba. Itt szembetalálta
magát legnagyobb ellenfelével, a Szent Inkvizícióval. Soha nem hátrált meg kora
hatalmaival vívott harcában. El Greco története a nem mindennapi hõsiesség, az
árulás, a szerelem, az emberi erõ és az alkotói öntudat elbeszélése, ahogy kibírta
és legyõzte a barbárságot és a tudatlanságot.
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Februári program
Február 20-án farsangi mulatságok a kerüle-
ti általános iskolások részére

Nótakör: minden csütörtökön, kivéve a hónap
elsõ csütörtökét 14.00- 18.00- ig.
Vezeti: Fényes György. Minden hónap 3.
szombat: nagymûsor 15.00- 21.00- ig, elsõ
alkalom február 21-én. Minden hó utolsó
csütörtökén ingyenes nótamûsor 15.00-
18.00- ig.

Anonim Alkoholisták gyûlése minden vasár-
nap délelõtt 11:00-tól a Faházban

Tanfolyamok:
� Táncterápia Nagy Márton vezetésével két-
hetenként, pénteken 17.30-21.30-ig
� Kreatív-Mozgás-Zene-Tánc foglalkozás a
Tánc - Lánc Egyesület szervezésében
minden szerdán 16.30-17.30-ig kisebbeknek,
és 17.30- 18.30-ig nagyobbaknak.
Várjuk a 2,5- 8 éves korú gyerekeket és szüle-
iket! A foglalkozást vezeti: Harsányi Ildikó
� Tudor Alapítvány, Tehetséggondozó Tano-
da: minden kedden és csütörtökön 16.00-
18.30-ig a Faházban. Olyan gyerekeknek, akik
kreatívak és képességeiket szeretnék fejleszte-
ni (számítástechnika, angol, táblajáték oktatás
és kézmûves foglalkozások).
� Fotótanfolyam Február 3, 4, 5, 10, 11, 12,
17, 18, 26.  18.30- 21.00- ig a Fõépület Nagy-
termében.

Sporttanfolyamok 
� Orczy - Foci Suli - Várjuk az 1993 és 1997
között született futball szeretõ gyerekeket
kedd: 15. 30-tól 16. 30-ig
csütörtök: 15. 30-tól 16. 30-ig
szombat: 11. 00-tól 13. 00-ig
Az edzéseket vezeti: Pindák László
� Orczy - Deák Foci Suli
Az Orczy - Deák Foci Suli várja az 1995-1996-
ban született futballszeretõ gyerekeket.
kedd: 16. 30-tól 17. 30-ig
csütörtök: 16. 30-tól 18. 00-ig
szombat: 9. 00-tól 11. 00-ig
� Az edzéseket vezeti: Bitó Tibor 

A programokkal, a tanfolyamokkal és pálya-
bérlésekkel kapcsolatban érdeklõdjenek a 333-
13-03-as telefonszámon napközben reggel
9.00-tõl délután 16.00-ig a sportszervezõnél.

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

Fax: 313-0298
Ügyvezetõ: Komáromi Tibor

Mintatermészet
A Természet az a kimeríthetetlen mûvész, aki újra és újra, sa-
ját magát ismételve és mégis mindig másképp formázva raj-
zolja át önmagát. Ezeket a részleteket látom meg és ragadom
ki fotóimmal múlandó és folyamatosan változó környezetük-
bõl, mert tudom, hogy ugyanaz, ugyanúgy, már nem jöhet lét-
re újra; sem a Természetben, sem az ember által. Célom, hogy
természetes elemekbõl komponálva, olykor jelentéktelennek
minõsülõ jelenetekben rejlõ csodákra hívjam fel a nézõ figyel-
mét. – vall a képeirõl Somogyi Márk. 
A kiállítás április 13-ig látogatható, a Magyar Természettudományi Múzeumban

Az öltés mûvészete - 
Nemzetközi kortárs hímzések

A kiállítást az angliai Embroiderers' Guild (Kézi-
munkázók Céhe) szervezte azzal a céllal, hogy
bemutassa az öltés szerepét a kortárs mûvészet-
ben. Nemzetközi zsûri választotta ki azt az 54 al-
kotást, amely vándorkiállítás formájában Buda-
pesten az Iparmûvészeti Múzeumban látható, ki-
egészítve egy hasonló témájú, magyar anyaggal.
A kiállítás március 22-ig látogatható az Iparmû-
vészeti Múzeumban.
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Molnár Ferenc Napok
Sikeresen zárult a Molnár Ferenc Napok elnevezésû rendez-
vénysorozat a Somogyi utcai Molnár Ferenc Általános Iskolá-
ban. Január 19-22. között Molnár Ferenc életét, munkásságát
hozták közelebb a diákokhoz játékos, színes programokkal.
Filmvetítésen, rajz és énekversenyen vehettek részt a tanulók,
az esemény zárásaként pedig izgalmas vetélkedõ várta a har-
madik-negyedik osztályosokat. A kicsik komolyan vették fel-
adatukat, és alaposan felkészültek a vetélkedõ tematikájából,
Molnár Ferenc életébõl és leghíresebb mûvébõl, a Pál utcai fi-
úk címû regénybõl. Szinte minden kérdésre azonnal érkezett a
válasz. A játékos versenyen a csapatoknak elméleti és gyakor-
lati feladatokban egyaránt bizonyítani kellett. A színes progra-
mok között ugyanúgy szerepelt - a regénnyel kapcsolatos - ke-
resztrejtvény és totó kitöltése, rajz és kirakós feladat, mint sap-
ka- és célba dobás.

nyz

Az Új Akropolisz programjai
Lásd, Értsd, Tedd – LÉT-elemünk a filo-
zófia az Új Akropolisz Központjában (Ri-
gó u. 6–8.), február 11-én, szerdán fél hét-
kor és az azt követõ szerdákon: 17 részes filozófiai és önis-
mereti tanfolyam praktikus pszichológiai gyakorlatokkal a
mindennapokra. 

Ízelítõ a témákból:  
– Nem kizsigerelni, hanem együttmûködni – Az ember

mint mikrokozmosz
– Mi az emberhez méltó boldogság? – Görögország: Platón,

Arisztotelész
– Mire tanít a szenvedés? Ne csak túlélni akard! – Buddhis-

ta filozófia
– „A szív dönti el, hogy hallgat-e valakire...” – Egyiptom:

Intelmek
– Hogyan érvényesül az igazságosság: reinkarnáció – In-

dia: Bhagavad-gíta
– A bölcsesség mesterei és tanítványaik – Nyugatra Tibet-

bõl: A Csend hangja
– Mesterek a rabszolgától a császárig – Róma: Epiktétosz,

Seneca, Marcus Aurelius
– Jóga, asztrológia, alkímia alapjai – Hermetikus tudomá-

nyok
– A múlt válaszai – Történetfilozófia: A mítoszok jelentése,

Új középkor 

A tanfolyamok részletes programja a honlapunkon található:
www.ujakropolisz.hu   

Belépõdíj: havonta 2800 Ft, diákoknak 2400 Ft.
Az elsõ elõadás díjtalan.
Mûvészet természetes módon február 21-én, szombaton

két órától.
Kreativitást ébresztõ délután beszélgetésekkel, dráma és

képzelet gyakorlatokkal.
Kreatív délutánra hívunk, ahol kipróbálhatod magad, a

képzelõerõdet - vidám jelenetekben, körtáncban, együttmû-
ködésben!

Február 11., szerda, 19 óra: Valentin napi szabad felolvasás
Zene: Plastic Rabbits Formáció
Február 25., szerda, 19 óra
Vendég: Spiró György, író, drámaíró, mûfordító. Beszélget
vele: Payer Imre
Zene: Plastic Rabbits Formáció

Kelemeni esték az Apa-cukában

Angliában élõ, spanyol diákokat
tanító hölgy szívesen segítene
azoknak a nyugdíjas korúaknak,
akik most szeretnének megis-
merkedni az angol nyelvvel, de
nem engedhetik meg maguknak

a nyelvórák költségét. Telefonszám: 30/393-2622. 

Nanotechnológiai laboratórium
a Budapesti Mûszaki Fõiskolán

Felavatták a Budapesti Mûszaki Fõiskola és a Mûszaki Fizikai
és Anyagtudományi Kutatóintézet közös Nanotechnológiai
Molekulasugár-epitaxiás Laboratóriumát. Az eseményen a fõ-
iskola részérõl Dr. Turmezei Péter, a Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar dékánja, dr. Temesvári Zsolt, kutatási dékán-
helyettes, a kar oktatói és hallgatói, és dr. Bársony István, inté-
zetigazgató, a tudományos osztályok vezetõi és érdeklõdõ ku-
tatók vettek részt.

A közös nanotechnológiai laboratórium egy molekulasugár-
epitaxiás berendezéssel rendelkezik, amelyhez egy német
egyetemmel való tudományos együttmûködés kapcsán jutott
hozzá a fõiskola. A berendezés értékét növeli, hogy ez az
egyetlen ilyen berendezés az országban. A kutatólaboratóriu-
mot a két intézmény közösen üzemelteti, amibõl mindkettõ
profitál.
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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.

Próbáljunk segíteni!

N aponta visz az utam a Blahán, hi-
szen közel, a Hársfa és a Rákóczi

út sarkán lakom. Naponta találkozom
a téren Lacival, aki 52 éves, állástalan
kõmûves, és három kis kutyája társasá-
gában ül a hidegben. Szemében a re-
ménytelenség, vacak ruházatában lát-
hatóan didereg, de rongyaival a kutyá-
it takargatja. Nem alkoholista, nem do-
hányzik és nem drogos. Ezt, mint haj-
dan az NDK-ban dolgozó szociális
munkás, azonnal felmértem. Óvatosan
kérdezgettem, hiszen nem beszélem jól
a magyart, annyit tudtam meg róla,
hogy Kõbányán valami baptista szere-
tetházban alszik, napközben a Blaha a
lakhelye. Nem kéreget, az emberek
oda-odavetnek neki pár forintot, abból
eszik, és eteti a kutyáit. Tudom, hogy
az országban 30000 hajléktalan él, eb-
bõl tízezer a pesti. Én ezen az egyetle-
nen akartam segíteni, mindeddig ered-
ménytelenül. Laci állatgondozóként
szeretne elhelyezkedni, de se az Állat-
kert, se a hajléktalanszállók, se a Fedél
nélkül szerkesztõsége, se a puszta-
szabolcsi plébánia nem tud segíteni.
Utoljára kaptam egy címet, Rácz János
Ócsán állatgondozót keres Se pénzem,
se jármûvem, hogy odafuvarozzam.
Most nincs több ötletem, de nem hagy-
hatom Lacit megfagyni. A sok kudarc
ellenére hiszek a nyilvánosság erejé-
ben és találékonyságában, ezért for-
dultam a Józsefváros újsághoz.

Dr. Schmidt Éva festõmûvész,
nyugdíjas egyetemi tanár

Aláírnék, de hol lehet?

N agy érdeklõdéssel olvastam a
Számlaköteles költségtérítésrõl

szóló írásukat. Ebben egy állampolgári
elõterjesztésrõl volt szó, amely az or-
szággyûlési képviselõk költségtérítését
számlák bemutatásához kötné. Mint ír-
ják, eddig százezer egyetértõ aláírás
érkezett, lehet, hogy én lennék a száz-
ezer-egyedik, de fogalmam sincs, hol

lehet egyetérteni, illetve aláírni. Örül-
nék, ha megírnák, hogy azok a civilek,
akik nem rendelkeznek elektronikus
szerkezettel, miképpen fejezhetik ki
egyetértésüket, hiszen a második száz-
ezer aláírás összegyûjtési határideje
február 12.

Bóné Józsefné
VIII. József utca 11

Olvasónk kérésére közöljük az infor-
mációt: Visky Sándor, kerületi aláírás-
gyûjtõ elérhetõsége: 0630/5551790, 70-
422-1224, 210-3670, 630-5423,
0620/2339513, 70-347-1748.

Seres Mária honlapjáról (www.seres-
maria.hu) kinyomtatható az aláírásgyûj-
tõ ív
(http://www.seresmaria.hu/alairas-
gyujto_pdf.pdf). Az íveket legkésõbb
2009. február 9-ig kell postára adni: Seres
Mária, 1426 Budapest, Pf.: 122.

A Józsefvárosi gyûjtõkkel itt lehet fel-
venni a kapcsolatot: http://www.seres-
maria.hu/listazas.php?megye=21&telep
ules=Budapest%20VIII.&ll=true
Egyéb információk: MEKESZ

mekesz@gmail.com,
mekesz@freemail.hu,
mekesz@citromail.hu 

Még egyszer
az utcanév-változtatásról

A z utcanevek változása jóval na-
gyobb gondot okoz, mint vél-

nénk. Maga az ügymenet is hosszú és
költséges. Sok pénzbe kerül a táblák
cseréje, az okmányok átírása és hosszú
idõbe telik, amíg az új név megszokot-
tá lesz – számtalan eltévesztés, magya-
rázás és helyesbítés után. Rendszerint
csak utcákra gondolunk, amikor a név-
adás vagy annak megváltoztatása ke-
rül szóba, pedig vannak más közterü-
letek is Ezek elõnye a névtelenség, va-
gyis nincs szükség változtatásra, nem
kell táblát cserélni, elmarad az okmá-
nyok és levelezési címek átírása. A le-
hetõségekre a VIII. kerületbõl is köny-
nyû példát hozni.

– Udvar. legalább három oldalról épü-
lettel határolt belsõ terület. Ilyen az Épí-
tész Kamara udvara az Ötpacsirta utcá-
ban, lehetõleg építészrõl elnevezve. A
Vas-utca 15/a és 15/b számú ház kertje
szintén viselhetné egy személy nevét, sõt
a Trefort utcai orvosi rendelõ udvara is.

– Kert. Ez esetben nem azonos a térrel.
Az Orczy út és a Diószeghy utca, vala-
mint az iskola által határolt háromszög.
Továbbá az Üllõi út, a Korányi Sándor
utca és a klinikák közötti háromszög.

Hasonlóan az épületek közé nyúló par-
kosított terület, mint a Magyar Rádió
Pollack Mihály téri irodaháza elõtti park,
vagy a Zenei Gyûjtemény épületének
kertje az Ötpacsirta utca és Reviczky ut-
ca sarkon Utóbbi egy zeneszerzõ nevét
viselhetné, pl. Pazeller Jakabét.

– Sétány. Nagy parkok a Józsefváros-
ban: a Köztársaság tér és az Orczy-park.
Ezek tekintélyes méretû útjai valósággal
kínálják a sétány elnevezést, nem mellé-
kesen javítva a tájékozódást is.

– Fasor. A Kerepesi Temetõ pompás
fasorai is szinte várják elnevezésüket, itt
is lehet hivatkozni a jobb tájékozódásra.

– Pálya. Nagyobb sportlétesítmények
állandó pályáit elsõsorban sportolókról
kívánatos elnevezni, erre is az Orczy-
parkban van alkalom.

Megemlítendõk még az egyéb név-
megõrzési lehetõségek: emlékterem és
emlékszoba, emléktábla és emlékfa. Ez
utóbbi minden esetre a legolcsóbb, és ter-
mészetvédelmi vonatkozása is van. Sérü-
lékenysége miatt csak védett helyre sza-
bad ültetni, de ebben sincs hiány, elegen-
dõ a Trefort-kertre, a Múzeum-kertre, az
Orczy-parkra vagy a Mátyás-térre gon-
dolni.

Pesti lászló

Tisztelt Szerkesztõség!

A Józsefváros tavalyi 20. száma vé-
letlenül jutott el hozzám a XI. ke-

rületben: a volt RTL – PHILIPS szék-
ház ebédlõjébe hordja idõnként valaki.
A 20. oldalon található helytörténeti
írást Róbert Péter úr tollából különö-
sen szívesen olvastam. Kicsit ki is egé-
szíteném annyival, hogy az 1956-os
években a Ludovikában gimnázium
(Bem József Általános Gimnázium),
majd szakközépiskola mûködött (az
elõbbiben érettségiztem volt), az ELTE
ezután vette át az épületet. 

Botos Ferenc
Nagytétény

Mindig meglepõdünk, ha a város vagy az or-
szág távoli pontjairól kapunk levelet. Ugyan-
akkor örülünk annak, hogy olvasóink vannak
Szegeden, Nyíregyházán, Pécsett, Debrecen-
ben. Rendszeresen megfejtéseket küldenek
Esztergomból, Kecskemétrõl, Csolnokról,
Isaszegrõl, Bugyiról, Fótról, Dunakeszirõl,
Szobról, Kiskundorozsmáról, Nagykanizsá-
ról, Szentendrérõl, Szegedrõl, és Budapest
más kerületeibõl.

A távolról érkezõ levelek azt bizonyítják,
hogy lapunk elég érdekes és színes ahhoz,
hogy az olvasók- a kerület határain innen és
túl - kézbe vegyék, és magukkal vigyék.
(Szerk.)

Olvasói 
levelek
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110 lóerõ
Felsõbb kategóriába lépett Talmácsi Gá-
bor. Idén már a 250 köbcentis motorpari-
pával bizonyítja tudását a 125 köbcenti-
ben elõbb világbajnoki címet, majd bron-
zot szerzõ motorversenyzõnk. Talma már
kipróbálta új motorját, de még számos
tesztkör vár rá, hogy megfelelõ tapaszta-
latot szerezzen, és az idei MotoGP futa-

main tökéletes összhangba kerüljön mo-
torjával. Talma nyilatkozataiban bizako-
dó, mint mondja tudása ebben a kategóri-
ában érvényesülhet igazán. Az idény áp-
rilis 5-én Katarban indul, most is éjszakai
futammal. 

Overdose,
a magyar csodaló

A verhetetlen Overdose mára európai hí-
rû ló lett. A pej mént a Dunaszerdahelyen
élõ Miklóczy Zoltán vásárolta még 2006-
ban, melynek háromezer euróról mini-
mum négymillióra ment fel azóta az ára.
Az idei versenyszezonban pedig valószí-
nûsíthetõ, hogy ez megsokszorozódik.

Persze, a ló nem eladó. Idei versenyprog-
ramja szerint tizenkét futása lesz. Az elsõ,
idén április 19-én Budapesten, az utolsó
három pedig, már 2010-ben, Dubajban. 

A következõ a hónapokban
Overdosenak az a dolga, hogy minél tö-
kéletesebben felkészüljön, felkészítsék
azokra a versenyekre, amelyek után való-
ban "hungarikumnak" számíthat az ír
származású pej mén. NYZ

A Józsefvárosi Galéria programjai
(VIII. József krt. 70.)

� Február 3-án 16 órakor: Társasházak La-
kóközösségei Érdekvédelmi Szervezeté-
nek szaktanácsadása minden kedden 16-18
óráig. A szervezet minden szolgáltatása in-
gyenes. Minden hónapban egy alkalommal
ingyenes jogi tanácsadás, a hónap utolsó
péntekén 16 órától társasházi fórumot tar-
tanak
� Február 4-én 15 órakor: Zenés barango-
lás a világ legszebb tájain – sorozat (vetí-
tett képes elõadás) – Szászország és
Thüringia a természeti és kulturális kincsek
birodalma.  Elõadó: Kiss Imre Károly
� Február 4-én 17 órakor: a Kisgrafika Ba-
rátok Körének összejövetele, elõadás a kí-
nai írásjelekrõl. Elõadó: Tavaszy Noémi fes-
tõmûvész
� Február 5-én 17 órakor M. Szûcs Ilona és
Martsa Piroska képzõmûvészek „Pintyõ és
Piri” c.  kiállításának megnyitója. Köszön-
tõt mond: Komáromi Tibor ügyvezetõ igaz-
gató, a kiállítást megnyitja: Martsa Piroska
szobrászrestaurátor mûvész.  A kiállítás
megtekinthetõ február 19-ig munkanap-
okon 9-18 óráig.
� Február 6-án 14 órakor: a Mozgássérül-
tek Budapesti Egyesülete Józsefvárosi
Csoportjának klubdélutánja
� Február 11-én 15 órakor: „A magyarság
és keleti rokonaink” II. elõadás-sorozat:  A
kazakisztáni magyarok genetikai vizsgálata.

Elõadó: Bíró András Zsolt, antropológus,
humán-biológus
� Február 14-én 15 órakor: a Józsefvárosi-
ak Együtt Egymásért Klub farsangi jelme-
zes  mûsoros klubdélutánja. Szervezõ:
Harcz Margó
� Február 17-én 15 órakor: A magyaror-
szági reneszánsz,  Mátyás király visegrádi
palotája. Vetített képes elõadás, reneszánsz
muzsikával.  Elõadó: Benyik Béla, tanár
� Február 25-én 15 órakor: A Városvédõ
Csoporttal közös szervezésben vetített ké-
pes elõadás  Az Ember tragédiája
Jankovics Marcell animációs sorozata alap-
ján. Elõadó: Martsa Piroska restaurátor
� Február 26-án 18 órakor: Andrássy Kur-
ta János szobrászmûvész emlékkiállításá-
nak megnyitója. A kiállítást megnyitja: R.
Törley Mária szobrászmûvész. A kiállítás
megtekinthetõ március 17-ig munkanapo-
kon 9- 18 óráig.

Civilek
� A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Józsefvárosi Csoportjának klubdélutánja
minden hónap elsõ péntekén 14-16 óráig.
� MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja minden
csütörtökön 14-16 óráig.
� A Városvédõ Csoport elõadásai minden
hónap utolsó szerdáján 15-16 óráig.
� Kisgrafika Barátok Köre minden hónap
elsõ szerdáján 17-19 óráig.
� Józsefvárosi  Nyugdíjas Pedagógus Klub
minden hónap harmadik hétfõjén 14.30 –
16 óráig

Józsefvárosi Ifjúsági
Információs Iroda 
(József körút 70.). Tel.: 313-9883

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-tõl 17
óráig
Szolgáltatások: ingyenes internet hozzáfé-

rés, utazási és szállás kedvezményre jogo-
sító kártyák igénylése.
Információk: diákmunkáról, oktatásról, kul-
turális programokról, sportolási lehetõsé-
gekrõl, utazási és szállás lehetõségekrõl. 
� Február 6-án és 20-án 15-17 óra között
dr. Kovács Gabriella Eszter ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást nyújt polgári jogi, család-
jogi (házassági bontóper, gyermekelhelye-
zés, gyermektartásdíj) és büntetõjogi
ügyekben.

Tanfolyamok
� Hatha Jóga. 75% gyakorlat, 25% elmé-
let. A Hindu csakrarendszer, fiziológiai,
pszichológiai, energetikai, tudati összefüg-
gései. Több évre rendezett, nyomtatott tan-
anyag, CD-k. Az elsõ alkalom ingyenes.
Kezdõ csoportok hétfõnként 19 órától, ked-
denként 17 órától, szerdánként 18 órától.
Jelentkezni folyamatosan a helyszínen le-
het.
� Tánc, tánc, tánc. Kicsit jazz, kicsit art
táncórák minden hétfõn és csütörtökön 15-
16 óráig. A foglalkozásokat vezeti: Kovács
Andrea
� Menõ Manó. Zenés-tornás foglalkozás 1-
4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókák-
kal, hangszerekkel. Az órák célja, hogy a ki-
csik játékos formában ismerjenek meg sok-
sok dalt és mondókát, valamint különféle
hangszerekkel találkozzanak. Kiemelt szere-
pet kap a mozgásfejlesztés, a játékos torna
és a tánc is. Idõpont: hétfõnként 9.15,
10.05, 11.00 óra Minden Manót szeretettel
várunk!
� Helen Doron. Angol nyelvoktatás gyere-
keknek 3 hónapostól 14 éves korig,. 4- 8
fõs csoportokban. Népszerû Helen Doron
tananyag, ingyenes próbaóra.
Idõpont: keddenként 16.30-tól, pénteken-
ként 9 órától

Futam elõtt
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Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Krumplivilág burgonyapalacsintával

– Azt hallottam, Szabóné, hogy krumplit osztanak a kerületben. 
– Nagyanyám szerint, ha krumpli van, minden van. Sose szerettem
azokat az alakokat, akik fene jó dolgukban olyasmiket mondtak, hogy a
krumplitól izzad a talpuk. Szegénynek, gazdagnak egyformán
alapétke a krumpli. Csak gondolja el, hányféle mó-
don lehet elkészíteni, mi mindenre használható!
– Vegyük csak sorjába! Krumplileves, krumpli-
fõzelék, rakott krumpli, paprikás krumpli,
majonézes krumplisaláta, ecetes burgonya-
saláta, krumplis tészta, krumplis lángos,
krumplis pogácsa, tócsni, sztrapacska, és
míg el nem felejtem, a selymes, puha,
krumplipüré, a köretek királya.
– Újból tanítani kellene, hogy melyik krump-
lifajta mire jó. Mert a szétfõvõ krumpli teljesen alkalmatlan
például salátának. A héjában sült tepsis krumpli meg csak
rózsa-fajtából jó. Családi hagyomány nálunk a burgonyapa-
lacsinta is. Írja, mondom. Fél liter tejbõl, egy egész tojásból,

20 deka lisztbõl palacsintatésztát keverünk, és belesimí-
tunk három nagy, fõtt, áttört krumplit, majd megsózzuk.
Palacsintákat sütünk belõle, úgy, hogy a teflonsütõt is ki-
vajazzuk. A kész palacsintákat kikent tûzálló tálba rakjuk,
úgy, hogy mindegyik réteget reszelt sajttal meghintjük, és

tejföllel meglocsoljuk. A befejezõ rétegre tejfölt ön-
tünk, és ropogós pirosra sütjük.
– Maga meg jegyezze meg az én burgo-
nyás lecsómat. Kilónyi krumplit apró koc-
kára vág, zsíron megfonnyasztott bõsé-
ges hagymán megpárol. Két késhegynyi
fûszerpaprikát, sót tesz bele, kis vízzel
felönti, és fedõ alatt puhára párolja. Ez-

után hat-nyolc szép, felszeletelt, kimago-
zott zöldpaprikát és ugyanannyi paradicso-

mot (vagy pürét) kever bele, és jól össze-
rottyantja az egészet. Még hozzáférhetõ áron ta-
lál zöldpaprikát, s ha utánaszámol, laktató, ol-
csó, és remek ebédet hozott össze.

H.I. R
E
C
E
P
T

Fõzzünk, vagy hideget együnk?

Radiátor

J ó, ha idõnként por-
talanítjuk a fûtõtest

bordáit, mivel a meleg
hatására felkavart és
felmelegedett porré-
szecskék a helyiség le-
vegõjét szárítják. A fû-
tési szezonban a por-
törlést legalább heten-
te egyszer végezzük
el. Az erõsen szennye-
zett radiátort mosósze-
res vízzel mossuk le.

Sohase takarjuk le terí-
tõvel vagy takaróval,
mivel az akadályozza
a meleg levegõ kerin-
gését. A felszerelt radi-
átorra ne tegyünk sú-
lyos tárgyakat, mert
megsérülhetnek a tö-
mítések. Párologtatót
viszont felakasztha-
tunk rá, s kellemes il-
lat lesz szobánkban,
ha narancshéjat szárí-
tunk rajta.

Kiss Éva

A tartós smink

Nagy divat manapság a tartós
smink, ami  a kozmetikumokat

(szemceruza, ajakrúzs) helyettesítõ te-
toválás. Kozmetikai tetoválást végez-
tethetünk,  ha nehezünkre esik a smin-
kelés, idõt akarunk megmegtakarítani,
ha vékonyítani akarjuk szemöldökün-
ket, vagy vastagítani szempilláinkat. A
szépség fokozására találták ki, de ko-
moly problémákat okozhat az allergiá-
soknál. Váratlan mellékhatásként csú-
fító duzzanatok vagy dudorok alakul-
hatnak ki. Ezért sminktetoválás elõtt
érdemes megkérdezni, miket tartal-
maz az alkalmazandó tinta, és a bõr-
gyógyásszal kell egyeztetni, tartalmaz-
e allergéneket. A bõrgyógyász azt is
meg tudja mondani, milyen tinták tá-
volíthatóak el utólag. Egyes piros tin-
ták például, melyeket ajakrúzs helyett,
tetoválásra használnak, feketévé vál-
hatnak a lézeres eltávolítás során.

Vezessünk óvatosan!

J eges, havas úton igen figyelmesen,
finom kormánymozdulatok-

kal kell vezetni. Kerülésnél,
elõzésnél, sávváltásnál fo-
kozott veszéllyel kell szá-
molnunk. Menet közben
ne adjunk hirtelen gázt,
mert a kocsi megcsúszhat.
Óvatosan bánjunk a pedá-
lokkal! A legjobban beállított
fékek sem biztosítanak egyenle-
tes fékhatást. Ilyen helyeken fõként
motorféket használjunk. Ennek érde-

kében idejében kapcsoljunk vissza.
Különösen emelkedõ elõtt kapcsol-

junk olyan fokozatba, amellyel bizto-
san fel tudunk kapaszkodni.

Mivel “nõbõl vagyunk”,
mindig csinosak akarunk
lenni. Mégis, télen ügyel-
jünk arra is, hogy olyan
cipõben, csizmában ve-
zessünk, amely nem csú-

szik meg a pedálokon,
vagy sarka nem akad bele a

szõnyegbe. Beszállás elõtt ver-
jük le a rátapadt havat, jeget cipõnk
talpáról is. 
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Magyarok cselekedetei

Bújócska

Aki bújt bújt, aki nem, me-
gyek- mondják a lurkók a

játszótéren, ami a felnõtt társa-
dalom törvényeire lefordítva
azt jelenti, hogy aki ismeri a
dörgést, az boldogul.

Történik ugyanis, hogy megér-
kezik a gáz-meós, s közli a
gázbekötés feltételeit. Az egylég-
terû, amerikai konyhás lakásban
közfalakat húzat, számos ajtóval,

amelyekre aztán szelelõ nyílásokat fúrat. Hogy átszellõzzön az,
ami addig is átszellõzött. A meós nekiesik az egy vagyonért be-
szerzett hõszigetelésû ablakoknak, és nemes egyszerûséggel ki-
tépi belõlük a gumiszigetelést, hogy a levegõ cirkulálhasson a
réseken. Azzal nem törõdik, hogy a hõszigetelést éppen a leve-
gõ cirkulálásának megakadályozására találta ki az emberiség.
Levágja a gázfõzõlap vezetékét, aztán közli, hogy ahol eddig a
falon virított a gázóra, ezután nem viríthat, mert ugyanott egy
vécécsésze is leledzik, s az ebbõl eredeztethetõ gõzök, gázok és
pára kárt  tehetnek az értékes szerkezetben. - Akkor hol legyen
a gázóra?- rebegi a megfélemlített házi bácsi, aki a vízzel feltöl-
tött fûtésrendszerét félti a tízfokos hidegben, mire kész a válasz:
„Kívül, a ház falán!” - Ott nem munkálnak a gázok, gõzök, nap-
fény, fagy és pára?- hangzik a félénken elrebegett ellenvetés. -„
Maga ehhez nem ért!” – hangzik a magyarázat, és még ugyan-
ebben a menetben lefûrészelteti  a mester a cirkós helyiség sar-
kában álló szagelszívó zárt csövét, mert ahol cirkó van, ott nem
lehet csõ. Két további lyukat fúrat az utcára nézõ falba, ormót-
lant és egymás mellett levõt. Az egyiken ki, a másikon befelé
közlekedik majd a levegõ - mondja, s az építtetõ nem érti, hogy
a levegõ honnan fogja tudni, hogy melyik lyukon kell kifelé és
befelé haladnia. A megkövetelt  mûszaki  baromságokról
amúgy fénykép készül; meós szaki le van fedezve, munkalap
aláírva, majd mire a meós a sarkig elér, a helyszínen asszisztáló
gázos maszek az összes mûszaki feltételt  megsemmisíti, és
visszaszereli a négylyukú gázfõzõt is.

- És nem lesz ebbõl baj?- esik kétségbe az építtetõ, de a gázos
maszek megnyugtatja. -„ Ez így mûködik, uram!”- mondja. Õ
tudja, hogy én tudom, én tudom, hogy õ tudja, marhaság az
egész, de mindenki le van fedezve, maga meg szépen kifizet
mindent, mert rá van kényszerítve.

Egy ismerõsöm szerint így mûködik az egész társadalom. Az
a borzalmas, hogy talán igaza is van.

H.I.

Útépítésen a fõnök léleksza-
kadva siet a munkásokhoz:

- Uraim! Nem érkeztek meg
a lapátok!

- Sebaj fõnök, majd
egymásra támaszko-
dunk.

************
Az osztályvezetõ

úgy érzi, hogy két
hét után már bizal-
masabb lehet az új,
csinos titkárnõvel.

- Bernadett, kedves, maga
biztosan egy rozoga vénem-
bernek tart!

- Nyugodjék meg fõnök, én
sosem ítélek a külsõ alapján!

************
-A sógorom komoly ve-

szélyben van! El akarják venni
az orvosi diplomáját!

- Miért?
- Mert rajtakapták, hogy sor-

ra megdugja a bete-
geit!

- No az tényleg
nagy baj! Õ volt a
legjobb állatorvos a
városban!

************
Verõék vendége-

ket várnak:
- Drágám - szól a feleség,

rakd el a gyerekbiciklit az elõ-
szobából, mert Kovácsékat is
meghívtuk!

- Na és? Kovácsék nem lop-
nak!

- De esetleg felismerhetik!

VICC-MUSTRA

Bogyó-bigyók
Cavintonnak nincsen párja
Magyar szedi, magyar gyárt-
ja.

Rizikó
Tanultam az ügetõnél
Maradok az igetõnél
Vesztettünk a csõdörömmel
S nem tölt el a csõd örömmel.

Üzleti érzék
Fantáziát lát a lányban?
Lízingelje átalányban.

Filozófia
Az életnek kevés éje
Oly jó, mint az evés kéje.

(Zrufkó)

Rímjáték

Rendõrségi hírek
Rablás a Blahán
Rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást
L. Zs. 23 éves férfi ellen a VIII. kerületi Rendõrkapitányság. A
férfi január 28-án 3 óra körül a Blaha Lujza téri egyik buszmegál-
lóban ellökött egy járókelõt, és válltáskáját – a benne található
mobiltelefonnal, személyes iratokkal és készpénzzel együtt –
elvette. A férfit a BRFK Közrendvédelmi Osztály munkatársai a
József körúton tetten érték és elfogták. A további eljárást –
õrizetbe vétele mellett - a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitánysága
folytatja le.

**************
Mûszaki cikket és ételt loptak
A kerületi rendõrkapitányság munkatársai január 23-án az esti
órákban õrizetbe vettek négy férfit, mert megalapozottan
gyanúsíthatóak azzal, hogy január 23-án, kora este egy József
körúti lakásba rácsfeszítéssel behatoltak, és onnan különféle elek-
tronikai cikkeket és élelmiszereket vittek el. A négy férfit a kerületi
rendõrök tetten érték, a keletkezett anyagi kár megtérült.  

**************
Telefonbetyárok
Január 25-én hajnalban a józsefvárosi rendõrök õrizetbe vettek
egy 29 éves és egy 26 éves férfit, akik megalapozottan
gyanúsíthatóak azzal, hogy az Orczy tér egyik nyilvános tele-
fonkészülékének érmetartóját megkísérelték felfeszíteni. A kerületi
rendõrök a térfigyelõ kamera segítségével észlelték ezt, és a két
férfit a helyszínen elfogták. 

**************
Ismét a térfigyelõ segített
Január 21-én néhány perccel éjfél után a józsefvárosi rendõrök
õrizetbe vettek két 22 éves fiatalembert, akik megalapozottan
gyanúsíthatóak azzal, hogy egy Kun utcában leállított tehergép-
kocsit kinyitottak, és onnan rádiókészüléket vittek el. A józsef-
városi rendõrök a térfigyelõ kamera képernyõjén észlelték a
bûncselekményt, így az elkövetõket a helyszínen tetten érték,
elfogták.
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Drámai megállapítás

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség cí-
mére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: február 20.
A december 16.-ai rejtvényünk megfejtése: Karácsonyi rege/ ha va-
lóra válna,/ igazi boldogság szállna a világra.
Nyerteseink: Havasi Sándor (2521 Csolnok, Borbála u. 12.), Illyés Já-
nos (1083 Práter u. 28.), N.Szûcs Mihály (2083 Solymár, Major u. 27.)
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

VÍZSZINTES: 1. Horváth Imre kimeríthetetlen aforizmagyûj-
teményébõl idézünk egyet. Az elsõ rész. 12. Körömmel kaparász.
14. Kipárolgó kórokozó, régi szóval. 18. Dél-koreai animációsfilm-
stúdió /AKOM/. 17. Határrag. 18. Király az Ezeregyéjszaka meséi-
ben. 19. Vakond „alkotja, a kerttulajdonos pedig dühöng. 21.
Maugli nevelõje A dzsungel könyvében. 23. National Softball
Assotiation, röv. 24. „Szõke” folyónk. 26. Az erbium vegyjele. 27.
Szakít. 29. Kétes! 30. De hiszen, népiesen. 33. Tintafolt. 35. Piazza
/tér, olaszul/ egyik, szóvégjelzõ rövidítése. 37. Halpete. 39. Regény
a valóságban is létezõ, létezett szereplõje /két szó/. 41. Hordóban
van! 42. Budapesti sportegyesület. 44. … Harris; USA-beli színész.
45. … Harold; Byron eposzának hõse. 47. Észt operaénekes
/Georg/, idegen írással. 49. A Tiszába ömlõ egyik patak környékén
lakik. 52. Az ilyen torma jó a húsvéti sonkához. 54. Buzdító szócska.
56. Nemi jelleg. 58. A Fradiban is játszott szerb labdarúgó /Bojan/.
59. Lenézõen bánik vele.

FÜGGÕLEGES: 1. Ünnepélyesen beiktat. 2. Autonóm fõváros
Szibériában, a Léna mentén. 3. Réges-régi idõszakból való. 4. Ipoly-
menti község /a folyó neve nélkül/. 5. Azonos betûk. 6. Ágnes, be-
cézve. 7. Saját személye. 9. Keresztül. 9. Svéd város a Vahern tó
partján /AMAL/. 10. Erõs benyomást gyakorol. 11. Bern folyója.
12. 16. századi, gyors párostánc. 15. Nem ez. 18. … Williams, USA-
beli teniszezõnõ.16. Az aforizma harmadik, befejezõ része. 22.
Most induló /esemény, történés/. 25. Jaj, héber eredetû szleng szó-
val. 28. Sértetlen. 29. Vizsgáinak végéhez közeledõ orvostanhallga-
tó. 31. Hibás áru. 32. Near Eastern Languages and Civilizations; kö-
zel-keleti nyelvészeti intézmény, röv. 34. Entente …; 1904-ben ala-
kult politikai szervezet. 36. Az aforizma második része. 38. Antik
pénzdarabka. 40. A …; /Al-phonse Daudet regénye. 43. Csekk, ere-
deti, angol írással. 46. Lázadást, felkelést elfojt. 48. Ötórai ital. 50. …
Triolet; francia írónõ /1896-1970/. 51. Spanyol nõi név. 53. Terézia
becézé-se. 55. „ Ej, mi…, tyúkanyó” /Petõfi: Anyám tyúkja/. 57.
…-tin-tin; egykori kutyasztár. 59. Citrom kifacsart nedve. 61.
Klasszikus kötõszó. Zábó Gyula

A gondolatok vámmentesek 

Egy dohányossal csókolózni olyan, mint alaposan körbenyalni egy
hamutartót.
Csak a kannibálok mondanák róla, hogy jó ember volt.
Csúnya nõ nincs, csak kevés pia.
Ha nem vagy megzavarodva, bizonyára félreinformáltak.
Az öngyilkosság egyetlen társadalmilag elfogadott formája, ha ha-
lálra dolgozod magad.
Az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam len-
ni, ami most vagyok.
Úgy látom, hogy lábon hordtad ki az agyhalált.
Olyan vagy mint egy csésze! Aljas és nagyfülû.
A tapasztalat olyasmi, amihez csak közvetlenül az után jut az em-
ber, hogy szüksége lett volna rá.

Magyar Örökség díjas lett az Apáczai Kiadó igazgatója

A kiadó tavaly megkapta a Magyar
Termék Nagydíjat és a Magyar Mi-
nõség Háza aranyérmét is. Jókai
Anna, Kossuth-díjas író köszöntõjé-
ben így méltatja a kiadót:

„Ezeket a könyveket jó kézbe
venni, s nehéz letenni. A külsõsé-
gek azonban az elnyert ranghoz
nem voltak elegendõek: mindehhez nemes, megfontolt

tartalmak csatlakoz-
nak, s legjobb szakem-
berek adják tudásuk
legjavát és a gyermek-
lelket ismerõ szerete-
tüket a könyvekhez.
Ennek a nagyszabású
vállalkozásnak létre-
hozója, életenergiát
sugárzó központja a
fiatalos hévvel dolgo-
zó Esztergályos Jenõ.
Köszöntjük õt, s õszin-
tén kívánjuk, váljon
példaemberré, mint
ahogy eszményképe, a
néhai Apáczai Csere
János is az volt a jobb
sorsra érdemes ma-
gyarság szellemi biro-
dalmában.” 

Rejtvény rovatunkat az Apáczai Kiadó támogatja

Elaludt dohányzás közben 
A Kõris utcai lakóépület földszinti, udvarra nyíló önkor-
mányzati bérlakása kapott lángra - tájékoztott Kis-Guczi Pé-
ter, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság sajtó-
ügyeletese. Az ott lakó a fotelban ülve cigarettázott, ám köz-
ben elaludt, a lehulló cigarettahamu pedig tüzet okozott. A
férfi kimenekült az udvarra, neki nem történt baja. 

A kivonuló tûzoltók rövid idõ alatt megfékezték a lángo-
kat. Az oltást nehezítette, hogy a konyhaként is szolgáló elõ-
térben jelentõs mennyiségû szemetet halmozott fel a lakó. 
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HIRDETÉS

GÉPKOCSIHELYEK kiadók 12 e Ft/hó
Gutenberg térnél Tel: 06-30-399-7249
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét,
könyvelését külön is vállaljuk.Tartozá-
sok behajtását kiemelten kezeljük.
Generál – F. Kft., a klinikák metróállo-
másnál. 1091 Üllõi u. 69. Tel/Fax: 216-
8802
TÁRSASHÁZAK teljeskörû közös képvi-
seletét évtizedes gyakorlattal, referen-
ciával, társasházkezelõ szakképesí-
téssel, szakmai háttérrel vállalom.
Tel.:06-20-378-27-38
JÓSLÁST vállalok Cigánykártyából.
Elõjegyzés telefonon: 06-20-355-8060
VÍZ, GÁZ, FÛTÉSSZERELÉS, javítás gáz-
mû engedélyezés. Nagy László, épü-
letgépész, tel: 06-309-446-513
Szerdahelyi utcában 23 NM-ES össz-
komfortos felújított, tehermentes lakás
tulajdonostól eladó! Tel.: 06-20-913-
3987

VEGYES

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

Gyorsszolgálat, karbantartás

Ügyfeleink írták:
„Megdicsérem a VJV Kft gyorsszolgálat
vízszerelõjét, hogy a nagy dugulást meg-

csinálták, továbbra is szeretném a szolgál-
tatásukat igénybe venni.”  

M. Ferenc, Kõfaragó u. 2009.01.22.

Következõ lapszámunkból:
Energiaválság: Ki, hogyan
takarékoskodik az energiá-
val? Köztisztaság: Kik sö-
pörnek Józsefváros utcáin?
Ki viszi el a kukát?

Hirdessen
a Józsefváros újságban!

Több, mint 100 ezer
olvasó lapszámonként.
Megjelenik kéthetente,

55 ezer példányban.
Kérje kedvezményes

ajánlatunkat
a hirdetés8@index.hu vagy

a szerkesztoseg@jozsef-
varos.hu e-mail címen.

Hirdetésfelvétel:
06-20-93-92-832 Várkonyi

Zsolt, illetve
a Szerkesztõségben

210-49-00 
(Harminckettesek tere 2.)

További információk:
www.hirdetes8atw.hu

Menkó László rajza

Biztos, ami biztos Lapzárta
Rendkívüli parlamenti ülést
tartottak január 29-én, ame-
lyen mindennapi életünket,
személyes gazdasági helyze-
tünket is jelentõsen befolyá-
soló elképzelést jelentett be
Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnök.

A tervek szerint csökkentik
a személyi jövedelemadót és
a tb-járulékot. Szûkítik vi-
szont az adórendszerben
meglévõ mentességeket és
kedvezményeket, valamint
emelik az áfát. A szociális és
jóléti támogatásokkal kapcso-
latban a kormányfõ javasolja:
a nyugdíj kivételével bruttó-
sítsák és adóztassák meg
mindazt, amely ma minden-
kinek alanyi jogon jár. Mind-
ezt úgy szeretnék megvalósí-
tani, hogy az átlagosan vagy
annál rosszabbul keresõk ne
szenvedjenek el veszteséget.
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