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Október 27-én három momentu-
mos helyi képviselő, Könczöl Dá-
vid, Szarvas Koppány Bendegúz 
és Hermann György az egyelőre 
pártnélküli Sátly Balázzsal együtt 
rendőrségi bejelentést tett a ren-
dőrségen a józsefvárosi önkor-
mányzat káptalanfüredi strand-
jának JKN-es bérleti szerződése 
ügyében. A hatóságot arra kérik, 
vizsgálják ki, hogy jogszerű volt-e, hogy a szerződést a – bérbeadási pályázaton 
később nyertes – Vitorlázó Gyermekekért Egyesület számítógépén írták. Sátly el-
mondta, a tisztánlátás érdekében volt szükség erre a lépésre, mert ha ténylegesen 
szabálytalan volt az ügy, akkor azt az önkormányzat és a többségi frakció nem 
tolerálhatja.

Újabb botlatókövek, kutya- 
mentes Tolnai kert, etikai kódex
Folytatódott az október 22-én félbeszakadt képviselő-testületi ülés, először zárt 
ülésen tárgyalták a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN) átvilágítá-
sáról szóló jelentést, majd 
döntöttek zöldítésekről és 
útpályák, járdaszakaszok 
felújításáról. Módosították 
a közbeszerzési szabályokat, 
változik a Tolnai kert házi-
rendje: kutyával nem lehet 
majd bemenni. Három új 
botlatókövet is elhelyeznek 
a kerületben, kettőt a Nagy-
fuvaros utcába, egyet pedig 
a Vay Ádám utcába. A ke-
rület ingyen használhatja a 
Corvin közi Las Vegas Casino 7 kamerás közterület-figyelő rendszerét. Emellett 
etikai szabályokat fogadtak el a Polgármesteri Hivatal részére.

Emléktáblát kapott 
Raoul Wallenberg 
az Üllői út 4. alatt
77 éve költözött az Üllői út 2-4. alá Raoul Wal-
lenberg svéd diplomata, akinek zsidómentő 
tevékenysége több ezer ember életét mentette 
meg. Itt 30 szobát, 800 négyzetméternyi irodát 
bérelt ki, ahol 114, túlnyomórészt zsidó alkal-
mazott dolgozott, de ebben a házban laktak  
a családtagjaik is, továbbá 183 ember. A táblát 
a Raoul Wallenberg Egyesület, Kate Wacz és a 
Józsefvárosi Önkormányzat emelte. A Svédor-
szágban élő Wacz maga is a gyerekként itt ka-
pott menlevelének köszönheti életét.

Dúró Dóra 
nem költözik ki 
az irodából

Hiába bontotta fel a Mi Hazánk párt-
tal a szerződést az önkormányzat ok-
tóber 31-i hatállyal, nem költözött on-
nan ki Dúró Dóra, közölte a politikus 
a Facebookon. Arra hivatkozik, hogy 
alapjogát, a szólásszabadsághoz való 
jogát sértették meg, és emiatt bírósági 
ítélet nélkül nem hajlandó kiköltöz-
ni. Ismeretes, a párt irodabérletének 
felmondása azután merült fel, hogy 
kerületi politikusok jelezték, nem 
elfogadható számukra, hogy a párt 

„Nem leszünk Cigányország” feliratú 
plakátot tett ki az iroda ajtajára. Az 
önkormányzat szerint nem korlátozza 
senki Dúró szólásszabadságát, „az ön-
kormányzat a Józsefvárosban élőket 
képviseli, köztük a kerületben élő ro-
mákat is, akiket kötelességünk véde-
ni egy szélsőséges párt kampánycélú 
rasszista uszításától”.

Tombol 
a negyedik 
hullám
Egyre meredekebben emelkednek a 
járványadatok, a kormány november 
1-jétől kötelezővé tette a maszk hor-
dását a közösségi közlekedés jármű-
vein, illetve látogatási tilalmat rendelt 
el a kórházakban – kivételt csak a 
haldoklók hozzátartozóival tehetnek. 
A betegek állapotáról a 06 1 459 1500 
számon lehet érdeklődni. Szigoríta-
nak sok helyen az iskolák is, a Polgár-
mesteri Hivatalba is csak maszkkal 
lehet belépni, ahogy a fővárosi tulaj-
donú színházakba, mozikba is. 

Fo
tó

: H
u

sz
ár

 B
o

g
lá

rk
a

Momentumos bejelentés 
a rendőrségen a káptalanfüredi 
ügyben
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A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Lujza utcai ház 
falán kifüggesztve áll, hogy a Magdolna Negyed Program-
ban 10,3 millió forint összeg értékben újították fel az EU és 
a Magyar Állam által nyújtott támogatásból. A rendezett 
külső azonban meglehetősen leharcolt belsőt takar: több he-
lyen omlik a vakolat, a vezetékek összekuszálódva lógnak a 
falakon (akár fejmagasságban, a szabad ég alatt), és vannak 
lepusztult lakások is. „Ez a látványpékség, amit még a Kocsi-
sék kezdtek. Így épül újjá Józsefváros, hogy belülről rohad az 
egész!” – összegezte Ica néni. De legalább a kert szép, emel-
tem ki, és az ablakokra mutattam, azok is ki vannak cserélve. 

„Az új kert növényzete tönkrement, miután átadták tavaly 
szeptemberben, Sanyi, a szomszédom felásta, saját pénzen 
vásárolt fűmaggal bevetette” – válaszolja Ica néni, majd do-
hogott, hogy megcsinálták a kertet, de egy szót sem szóltak 
arról, kinek kell gondoznia. Viola elmesélte, azért volt szük-
ség az újrarendezésre, mert a növénykazettában 40 cm-es 

parlagfű nőtt idén nyárra, s bár többek között fűnyírót és 
slagot is ígértek, nem hoztak nekik, pedig ők annak fejében 
vállalták el az ápolást. Sanyi már nem bírta kivárni az esz-
közöket, vásárolt egy fűnyírót, egész nyáron dolgozott vele. 
Robi pedig vett slagot, hogy locsolhassanak. István mondta, 
hogy a kert támfala megdőlt az ázások és az odaszállított föld 
terhétől, be fog szakadni, jelezte, de erre sem jött válasz. 

A nyílászárók: kicserélték őket 2020-ban, de kontár mun-
kát végzett a kivitelező, ferdén raktak be ablakot, az éleket 
hullámosra húzták, tégla helyett gipszkartonnal, hungaro-
cellel szigeteltek. Van, ahol, csak ragasztóval betették az ab-
lakot, és úgy hagyták. Többüket ki sem lehet rendesen nyitni, 
csak buktatni. „Jöttek a JGK-tól, azt mondják, kibontják, újra 
visszafalazzák majd az ablakokat, de én már nem hagyom, 
nekem már ne gányoljanak itt. Mikor nálam csinálták az ab-
lakot, mind elvágták a kábeleimet. Azt mondták csináltas-
sam meg, majd kifizetik, de nem fizettek” – állítja dühösen 
Viola. Sanyi és Robi is maguknak fejezték be a szigetelést.

Az említett felújítások a vekopos MORCZY-program kere-
tében valósultak meg. Mint kiderült, a nyílászárók esetében a 
kivitelezővel kötött szerződésben nem szerepelt az utómunkák 
elvégzése, a helyreállítás feladata – számolt be Sárkány Csilla, 
a Rév8 Zrt. vezetője, ezért a JGK fejezi majd be a munkálatokat.

Kinek is kéne gondoznia a kertet? Sárkány szerint, ha va-
laki szeret kertészkedni, akkor ott megteheti, kötelezettsége 
senkinek sincs. Hozzátette, a JGK bevállalta, hogy fenntart-
ják, a Rév8-nak annyi kérése volt a szervezethez, egyeztesse-
nek a lakókkal arról, hogy csak részben vagy teljes egészében 
vegyék át a munkákat. A JGK azt írta, a belső udvart felmér-
te, „az ott tapasztalt rendezettség átlagon felüli”. Eddig csak a 
zöldhulladékot kellett elszállítani. November 4-én lenyírták 
a füvet is (a lakók is megerősítették), mert az elmaradt, bár 
úgy tudják, hogy a lakóknak van saját fűnyírója. Úgy látják, 
a lakók felelősen, saját erőből fenntartják a felújított udvart, 
azt nem tudják, volt-e erről előzetes párbeszéd, vállalták-e a 

lakók a kert fenntartását. 
A zöld udvar projekt 

egyik lényegi eleme, hogy 
az udvar tervezésébe és 
fenntartásába is bevon-
ják az ott élőket. Szoci-
ális munkások feladata 
volt kapcsolatot építeni a 
lakókkal, és azzal kezd-
tek, hogy házanként fel-
mérték, kik azok, akik 

szívesen gondoznák a kertet hosszú távon – mondta el Hor-
váth Ágnes, a JSzSzGyK VEKOP szakmai vezetője. A forrást 
igénylő kérésekben a Rév8 döntött, ezért ők nem tehettek 
ígéretet semmire. 

A Lujza 15. lakói kérték, hogy a támfalat hozzák rendbe, 
de kértek slagot, fűnyírót, mozgásérzékelős lámpát, kerti 
bútort is. A kert átadásakor ígéretet kaptak a Rév8-tól, ha 
véget ér a projekt és marad elég pénz, sor kerülhet a plusz 
kívánságok esetleges teljesítésére. Menet közben szóba került 
az is, hogy a kert fenntartását a JGK végzi majd, ha a lakók 
nem tudják vagy nem akarják ellátni – fejtette ki Horváth.  
(A lakók elmondása alapján, mintha ez az információ nem 
jutott volna el hozzájuk.) Horváth Ágnes elmondta, a pro-
jekt zárásakor továbbra is nyitott kérdés maradt, ki locsolja 
a kerteket, ki fizeti a vízdíjat, ki fogja gondozni a növényeket, 
honnan lesznek eszközök. A Rév8 ígéretet tett ezek tisztázá-
sára – de konkrét döntés hiányában ez a lakókkal még nem 
lett tudatva. Kolonics-Imre Zsófia

KI TARTSA RENDBEN A KERTET?

Felemás zöld 
udvar és 
házfelújítás
A Lujza utca 15. szám alatti gyönyörűen ren-
dezett zöld kertet Erőss Gábor Facebook-
posztjában fedeztük fel. Kikérdeztük az ott 
lakókat a közös munkáról – átverve érzik 
magukat, de nem csak a kert miatt.
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A halál kérdését tabunak tartják, ez a közkeletű állás-
pont is. Magányosan, a kórházban halnak meg  
a legtöbben, a gyászmunka is nehézkes, mindenki 
magába fordul inkább. Nekem mégis úgy tűnik,  
hogy a járvány ezen valamit változtatott, a környe- 
zetemben szinte naponta fordul elő haláleset,  
és minderről beszélünk is. Biztosan tabu ez?
Visszakérdeznék, miért is érzi pontosan úgy, hogy nem tabu?

Talán azért, mert a családi tragédiák miatt közelebb 
kerültünk a témához, beszélünk is a másik hiányáról, 
a gyászról, misén voltunk, gyászvacsorán, nem csak  
a halottak napja miatt. Vagy előkerültek családi  
dokumentumok is, és ha nem is jókedvűen, de meg-
emlékezünk…
Akkor ön szerencsés, mert jó a családja, és foglalkoznak mind-
ezzel. Sajnos sok régi hagyomány eltűnt, ami a halálesetekkel 
volt kapcsolatos, de a halottak napja megmaradt. Talán tény-
leg túlzás azt állítani, hogy a halál tabu, hiszen egy-egy be-
tegség, kórházi kezelés kapcsán megjelenik a téma, közelebb 
kerülünk hozzá. De az, hogy az életvéggel nem tudunk mit 
kezdeni, az az itt maradók életminőségét is rontja. Amiben mi 
segíteni tudunk, az az információk megosztása. A halálesetek 
körüli hiteles információkhoz nagyon nehéz hozzáférni, még 
ha valaki tudatosan utána is megy ezeknek. Összegyűjtjük 
a területek szakértőit, és összeírjuk, hogy milyen döntéseket 
lehet és kell meghozni. Ha valaki megkeres bennünket, nem 
köntörfalazunk, hanem konkrét segítséget nyújtunk, például 
ha valaki felhív bennünket, hogy anyukáját kiadják a kórház-
ból, és mit lehet tenni, mondjuk egy Hospice-házban kezelni, 
akkor konkrét tanácsot tudunk adni. De segíthetünk a te-
metkezés körül, ha valaki nem hagyott konkrét végrendele-
tet, vagy az örökség jogi kérdései körül, vagy akár az ügyben, 
hogy az életvég közeledtével valaki arról rendelkezzen, hogy 
a bankszámláját, illetve a bankkártyáját ki kezelheti. Mi is 
egyre többet tudunk, ezt tudjuk megosztani, mert többnyire a 
jogainkat sem ismerjük, noha ezek létező jogok. 

Ez egy budapesti alapítvány, de feltételezem, hogy 
vidéken, falun más a helyzet, tehát egy fővárosban, 
egy nagyvárosban egészen más lehet a halálhoz való 
(nem) viszonyulás?
Igen, talán vidéken még földközelibb a halál, még végigkí-
sérik a haldoklót az útján. Régebben természetes volt, hogy 
a szülővel elmegyünk a kórházi kivizsgálásra, vagy látjuk, 
hogy demens lett a nagymama, és ezzel a kérdéssel kezdünk 
valamit. 

Mennyire tudunk elkülöníteni három, egyébként  
összefüggő dolgot, mert végül is ott az életvég, aztán 
a halál mint esemény, s ami ránk marad, a gyászmun-
ka? Ez három külön dolog, vagy egy folyamat inkább, 
amire készülnünk kell, akár saját magunk, akár a hoz-
zátartozók esetében?
Igen, ezeket el lehet különíteni. Az életvéget a legnehezebb 
megfogni, mivel egy egészséges embernek is szembe kell 
néznie az elöregedéssel. 75 éves kortól számít valaki idősnek, 
legalábbis a WHO besorolása szerint, és aztán 90 éves kor fe-
lett kezdődik az aggkor, tehát a szakaszokat különféleképpen 
határozhatjuk meg. A lényeg, hogy a halálunk napját úgysem 
tudjuk, de az a véleményünk, hogy minél előbb gondolnunk 
kell rá. Tisztában kell lennünk a jogainkkal, a kötelessége-
inkkel és a lehetőségeinkkel is. Egy középkorú embernél 
is diagnosztizálhatnak halálos betegséget, amikor kiderül, 
hogy hat hónapja vagy egy éve maradt hátra, az mindenki 
helyzetét megkönnyíti a családban, ha erről beszélnek, és 
nem tabu a téma. 

INTERJÚ CSIKÓS DÓRÁVAL

„Aki nem tagadja a végességet, 
nyugodtabban távozik”

Csikós Dóra mentálhigiénés szakember, az 
Életvégi Tervezés Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
ők nem csak a halottak napja környékén foglal-
koznak az ember végességével. 

Fo
tó

: É
le

tv
ég

i T
er

ve
zé

s 
A

la
p

ít
vá

n
y

4 | 2021. NOVEMBER 10.4

INTERJÚ



A járványhelyzet nyilvánvalóan megváltoztatott sok 
mindent, még személytelenebbé vált a halál?
Igen, hiszen elbúcsúzni sincs mód a covid-osztályokon sem. 
Az orvosok és az ápolók viszont erejükön felül teljesítenek, 
legfeljebb telefonon tudják megoldani a búcsúzást, de hát ez 
is sokszor napokkal korábban történik meg, amikor a beteg 
még tud beszélni. A holttest megtekintésére is csak nagyon 
különleges esetben kerülhet sor. 

Az alapítvány régebb óta működik, tehát nem a járvány 
miatt jött létre. Miben más a „normális” időszak?
Az alapítványunknál más a helyzet, hiszen a műhelymun-
kákon tudunk foglalkozni a végességgel, és aki nem tagadja, 
nyugodtabban távozik, és rá tud tekinteni az életvégi dönté-
sekre. El tud gondolkodni azon, hogy otthon, a szerettei köré-
ben szeretne-e meghalni, vagy inkább kórházban, pont azért, 
hogy ne rójon plusz terhet a szeretteire. Át tudja tekinteni azt 
is, hogy mi az érték, mi a fontos az életében. Jobban figyel-
het a családjára, vagy akár az egészségére is, hiszen az életvég 
nem egy azonnali pillanat, és kellő odafigyeléssel tovább is 
élhet. Kiderül az is, hogy kik számára a fontosak, a családta-
gok, a barátok, akikkel újra minőségibb kapcsolatot építhet ki. 

Mi a módja annak, ha valaki kapcsolatba szeretne 
lépni az alapítvánnyal?
Nagyon kevesen vagyunk, s mind önkéntesek, de a honla-
punkon – www.eletveg.hu – számos információ megtalálha-
tó. A legtöbben a konkrét gondjaikkal, kérdéseikkel találnak 
meg bennünket. De az életvég nemcsak a halálról szól, akadt 
olyan eset is, hogy egy idős úr nagyon tudatosan készült az 
élete utolsó éveire, többször elment az idősek otthonába, több 
helyre is, hogy feltérképezze azokat. A saját iratait is intézte, 
ő egyébként egy egyetemi tanár volt, de 
mindenre ügyelt, hisz hátra akarta hagy-
ni a dolgait. Nem csak a papíralapúakat.

Korábban mindenki a családi fény-
képek, kézzel írott levelek átnézé-
sével gyászolt. Mi a helyzet a –  
nevezzük így – digitális öröksé-
günkkel? A jelszavakkal, az e-mai- 
lekkel mi is legyen? És mennyire 
korrekt dolog más számítógépében 
kotorászni, ha talán nem is nekünk 
szánta az üzeneteket, a fájlokat?
Ezek szintén fontos kérdések. Egyfelől 
az elhunyt után maradhatnak köteles-
ségek, a számláktól kezdve az örökségi 
ügyekig, és ezeket érdemes biztosítani, 
tehát a jelszavakat is megosztani. Ki kell 
a szándékunkat nyilvánítani, hogy itt és 
itt fogjátok megtalálni a hozzáférést, az 
adatokat, mondjuk a biztosítás lemen-
tett kötvényeit. Vagy az e-mail-fiókomba majd így tudtok 
belépni, de kérlek, hogy a blogomat hagyjátok és töröljétek. 
A telefonunk is tele van fényképekkel, és gondolhatjuk azt, 
hogy azok majd vigaszt nyújtanak, de nem biztos, hogy vé-
gül mindent szeretnénk megosztani, hiszen ezek teljesen sze-
mélyes dolgok. A szándék kifejezése a legfontosabb, hiszen 
akadhatnak ciki dolgok, amik csak rólunk szólnak, csak ne-
künk fontosak. De az ilyesmire az életvégtől függetlenül is 
gondolni kell. 

A járvány miatt sokszor csak a közösségi oldalon tud-
juk meg véletlenül, hogy egy ismerősünk meghalt, és 
kissé bizarr is egy Facebook-bejegyzésből megtudni, 
hogy valaki elhunyt. Ezt hogyan kellene kezelnünk?
Ezt a legközelebbi hozzátartozónak kellene kezelnie, akár 
egy hivatalos dokumentum bemutatásával. Ha az elhunyt 
erről nem döntött, neki kell lépnie, hogy emlékoldalt készít-e 
vagy milyen más módon kezeli mindezt. De éppen a Face-
booknál lehetséges, hogy megadunk egy hagyatéki kapcso-
lattartót, kérhetem, hogy majd szűnjön meg az oldalam vagy 
emlékoldalként maradjon meg. De a közbenjárás ekkor is 
szükséges, és ezért kell erről is előre gondolkodni.

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miért foglalkozik 
ezzel a témával? Mert az egy dolog, hogy nem tabu-
ként kezeljük a kérdést, de professzionálisan minden 
nap ezzel foglalkozni mégsem lehet egyszerű…
A családomban történtek tragédiák, de sokat segített, hogy 
már jártam Hospice-házban, és amikor a kórházban ül-
tem a szerettem mellett, akkor hirtelen rádöbbentem, hogy 
mennyit segítettek nekem a betegek a tapasztalataikkal, és 
nem rémültem meg, hogy valakiből cső lóg ki a kórterem-
ben. Három és fél éve halt meg a férjem, 43 évesen daganatos 
betegségben, és másfél évig volt beteg. De akkor már benne 
voltam az alapítványunk sűrűjében, és kezdetben még azt 
hittük, hogy meg fog gyógyulni, és az utolsó fél évben derült 
ki, hogy nem. De nálunk megtörtént az az utolsó héten, hogy 
egy húszperces beszélgetés során meg tudtuk tárgyalni, hogy 
mit s hogyan szeretne. És jó, hogy ez csak húsz perc volt, mert 
úgy éreztem, kínzom azzal, hogy mivel mi legyen, milyen 
adatot hol tudok megtalálni. Az alapítványi pszichológus 
is segített, hogy legyen egy sorvezetőnk. Az is sokat segített, 

hogy a férjem elmondta, hogy fon-
tos számára, hogy a legkevesebb 
fájdalmat élje át, továbbá arra is 
ügyelt, hogy valaki legyen mellet-
tem, aki segít. Persze, ilyenkor az 
ember nem is tudja, hogy peches-e, 
vagy épp szerencsés, hogy az el-
kerülhetetlent mégis így át tudtuk 
vészelni. A sors ezt adta, de a ta-
pasztalatokból próbálok visszaad-
ni valamit. A gyászfeldolgozásban 
pedig nem csak az egyéni pszicho-
terápia segíthet, hanem a sorstársi 
vagy professzionális csoportok is. 
Mi néhány sorstársammal csinál-
tunk egy zárt Facebook-csoportot, 
ahol fiatal özvegyek vannak (férfi-
ak és nők), s megosztjuk egymás-
sal a gondolatainkat – már 165-en 
vagyunk alig egy év alatt. Már csak 
az is segít, hogy megbeszéljük egy-

mással a leghétköznapibb bajainkat, például hogy rossz na-
pom van, pusztán ennyi. És nem mondjuk, hogy most már 
engedd el a gyászolást, éld tovább az életed, hanem egysze-
rűen meghallgatjuk egymást, és értjük is, hogy a másik miért 
rosszkedvű, és simán megvigasztaljuk egymást. A kérdésre 
válaszolva, először szimplán érdekelt, aztán viszont nem tud-
tam nem foglalkozni a témával, de igyekszem mindig épülni, 
fejlődni minden tapasztalatból.
  Szerbhorváth György
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A szolidaritás, empátia, a másokért tenni akarás vezérli a 
mindennapjait. Szerinte ez nem adottság, egyszerűen olyan 
nevelést kapott, hogy ember és ember között ne tegyen kü-
lönbséget. „Az én gyerekkoromban nem volt cigányozás meg 
zsidózás. 18 éves voltam, amikor megtudtam, miért van szám 
tetoválva Aranka néni, a házmester karjára, aki gyakorta fel-
ügyelt ránk a szünidőben. De voltak cigány osztálytársaim, 
többek között Járóka Sanyival is jártam egy osztályba. Alsós 
voltam, amikor mögöttem ült Olga, az elhanyagolt külsejű 
cigánylány, aki leginkább átaludta a tanítást a hátsó padban, 
én mégis szívesen barátkoztam vele. Egyszer kivette a tás-
kámból a szünetben a szendvicsemet és megette. Hazamen-
tem, elmeséltem. Az anyám nem azt mondta, minek álltál 
szóba vele, hanem másnaptól kezdve két uzsonnát csomagolt. 
Nem az a fontos, hogy mit mondunk, hanem amit csinálunk, 
az ragad meg” – meséli Éva.

Gyerekként költözött szüleivel a Józsefvárosba, a Bezerédi 
utcába, itt végezte az általános iskola felső osztályait, majd a 
Bezerédi utcai Gimnázium és Egészségügyi Szakközépisko-
lában érettségizett, ahol általános asszisztens és csecsemő- és 
kisgyermekgondozó szakképe-
sítést szerzett. Kisgyermekne-
velőként a Kőbányai úti bölcső-
débe kezdett, három év után 
pedig felkérték a Baross utcában 
nyíló első lakótelepi bölcsőde 
vezetésére – ekkor mindössze 
22 éves volt. A bölcsődék fenn-
tartója úgy döntött, csupa fiata-
lokból álló csapattal indíttatja 
meg az ottani munkát. „Ez igen-
csak meghatározta a közösséget: 
ténylegesen együtt nőttünk fel, 
a fontosabb életeseményeink 
szinte egy időre estek, minden-
ben támogattuk egymást, igazi baráti kapcsolatok születtek.” 
Motiválták egymást, összetartottak, és hamar népszerűvé vált 
a bölcsődéjük. A közösséget nemcsak a falakon belül, hanem 
kerületszerte is építették. Szociálpedagógiát végzett az egyete-
men, a mai napig tanít a szakképzésben. 

1996-ban a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőhelyet-
tese, egy évvel később vezetője lett, csak a nyugdíjazásakor, 

2013-ban adta át a stafétát. Az ő nevéhez fűződik a Nagy Temp-
lom utcai bölcsőde felújítása az eredeti Ybl-tervek alapján, és 
az épületben helyet kapó Bölcsőde Múzeum alapítása is. Még a 
nyugdíjazása előtt sikerült megvalósítani egy régen dédelgetett 
álmát: bölcsőde létesült a Tolnai utcában, ami kiemelkedő je-
lentőségű volt, mert ebben a körzetben nem volt ellátás. 

2009-ben uniós pályázat révén hozták létre a Biztos Kez-
det Gyerekházat, aminek célja elsősorban a rászorult csalá-
dokat segíteni a társadalomba integrálódni, de a jobb sor-
súak előtt is nyitva áll. „Először van némi tartózkodás az 
odalátogatók között, aztán jellemzően önsegítő csoportként 
működik tovább” – fejti ki Éva, aki vezetőként segít a József- 
városba szép számmal beköltöző, főként ázsiai családok be-
illeszkedésében. Pályázatok útján képzési lehetőséget bizto-
sítottak a kisgyermeknevelők számára, hogy megismerjék, 
ezáltal jobban megértsék a különböző országokból érkezők 

kultúráját, a családok számára 
pedig integrációs programokat 
tartottak. 

Volt olyan, ahol a külföldi csa-
ládok vállalkozó tagjai bementek 
a bölcsődébe, és a kisgyermek-
nevelővel együtt saját dalaikat 
énekelték az anyanyelvükön, de 
voltak nemzetiségi napok, ott 
minden héten más-más kultúrák-
ból érkezők főztek. „2011 tájt volt, 
itt láttunk és kóstoltunk először 
édesburgonyát, ahogyan egy afri-
kai apuka elkészítette. Utána kö-
zös játék következett. Egy vietná-

mi anyuka fogta a gyermekét az ölében, és elkezdett énekelni, 
csodálkoztam, milyen ismerős a dallam, majd bevillant, a 
Pál, Kata, Pétert énekli az anyanyelvén.” 

A kerületről rengeteg szép emléket őriz, ezért sem ötlött 
fel benne, hogy más fővárosi kerületben dolgozzon: „úgy sze-
rettem a Magdolnanegyedet, mint a Palotanegyedet”.

 Kolonics-Imre Zsófia

DÍSZPOLGÁR LETT SCHEER FERENCNÉ

Afrikai édesburgonya, 
vietnámi Pál, Kata, 
Péter – a Józsefvárosban
22 évesen lett bölcsődevezető, 40 éven át dolgozott a jó-
zsefvárosi családokért, az ő regnálása alatt nyitotta meg 
kapuit a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására 
szolgáló Biztos Kezdet Gyerekház. De elsőként vett részt 
olyan integrációs programokban is, ami a bevándorlók 
beilleszkedését segíti, és az ő neve fémjelzi Európa első 
Bölcsőde Múzeumát. Munkájáért Józsefváros Díszpolgára 
címmel tüntették ki november 7-én Scheer Ferencné Évát.
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„Én a politikán felül, vagy inkább kívül 
állok, és nem akarok a választás előtt 
semmibe se belekeveredni se a kor-
mány, sem az ellenzék oldalán” – ma-
gyarázza döntését lapunknak Szak-
csi. A művész úgy látja, hogy nagyon 
durva kampány folyik már most is, 
fél évvel a választások előtt, ami csak 
fokozódni fog az idő előrehaladtával. 

„Nekem megvan a saját politikai vé-
leményem, de mivel művész vagyok, 
nem gondolom azt, hogy azt bárkivel 
meg kellene osztanom, legyen ez az én 
magánvéleményem.” 

Szakcsi szerint azzal, hogy elfo-
gadja a díszpolgári címet, óhatatlanul 
azt a látszatot keltené, hogy hagyja 
a nevét a politika által felhasználni, 
és ez az, amit a legkevésbé szeretne.  

„A politika ilyen. Tudom, hogy milye-
nek a politikusok, én már elég öreg 
vagyok ahhoz, hogy lássam, hogy ez 
hogy működik”– mondja Szakcsi Lakatos Béla, aki első jelen-
tős állami elismerését, a Liszt Ferenc-díjat még 1987-ben kapta. 

„Az MSZMP-től is kaptam díjat, aztán utána, ha úgy tetszik, 
akkor a Fidesztől 2002-ben az Érdemes Művész kitüntetést, 
majd 2005-ben a MSZP-SZDSZ kormány idején a Kossuth-dí-
jat.  Rengeteg díjat kaptam én innen-onnan, látszik tehát, hogy 
én nem dumálok, nem politizálok, azt gondolom, hogy az a 
kormány, amelyik a kultúrát fontosnak tartja és támogatja, az 
jó kormány.” Azt is elmondta, ha viszont a kerület 2022-ben, a 
választás után is felkínálja neki a címet, elfogadná.

Arra a kérdésre, hogy vajon azért utasította-e el a díszpol-
gári címet, mert ezzel – tehát, hogy egy baloldali városveze-
tés által adott díjat elfogad – a regnáló Fidesz-hatalom sze-
mében rossz pontokat szerez, és ez által megbízásoktól, fel-
lépési lehetőségektől esik el, Szakcsi annyit mond: „Én már 
eleget kaptam ettől a kormánytól, hogy mást ne mondjak, ott 
a Nemzet Művésze díj, amit 2014-ben kaptam. Az havonta 
egy viszonylag nagy összeget jelent, és annak ellenére része-
sültem ebben a díjban, hogy soha nem beszéltem senkivel, 
hogy én azt meg akarnám kapni.” Szerinte egy művésznek az 
a dolga, hogy helyt álljon, magas szintű produkciókat hoz-
zon létre, akármilyen kormány is van hatalmon.  

A zongoraművészt kérdeztük a 
nemrégiben lezajlott I. Józsefváro-
si Jazzfesztiválról is, ahol kirobbanó 
sikerű koncertet adott: „Nagyszerű 
kezdeményezés, de akkor lesz az örö-
möm felhőtlen, ha ezt a rendezvényt 
jövőre is, tehát már a választások után 
is megrendezik.” Szakcsi szerint tehát 
egy ilyen fesztivál megrendezése is le-
het a politikai kampány része, ennek 
ellenére nagyon jó ötletnek tartja azt, 
hogy a VIII. kerület jazz-fesztivált 
rendezzen. „Én mindig hangoztattam 
eddig is mindenhol, hogy tősgyöke-
res nyolcadik kerületi ember vagyok. 
Mivel a jazz a nyolckerből jön, magá-
tól értetődő, hogy itt, ezeken a hely-
színeken kell megrendezni egy ilyen 
eseményt. Nagyon örültem neki, mert 
én itt születtem a Práter utca 58-ban, a 
Jázmin utcai iskolába jártam, és aztán 
itt tanultam meg improvizálni is, ami, 

ugye, a jazz leglényege” – mondja Szakcsi. 
Tehát idén nem lett díszpolgárunk Szakcsi Lakatos Béla, 

és bár sokan sok mindent gondolhatnak a döntésről, a törté-
net sokat elmond a megosztó közhangulatról. 

Hogy egy példát mondjunk, a kulturális élet egyes szerep-
lői ódzkodnak a politikával ösz-
szefüggésbe hozható lehetősé-
gektől: talán sokan emlékeznek 
rá, hogy a Quimby zenekar mi-
lyen sok támadást kapott a bal-
liberálisnak nevezett oldaltól 
azért, mert 2016-ban a sokak ál-
tal a miniszterelnök kihelyezett 
házibulijaként emlegett Tusvá-
nyosi Nyári Egyetemen lépett 
fel. Akkor az ellenzéki kórus 
lényegében a kormánnyal való 
kollaboráció bélyegét sütötte a 
nagy múltú alternatív zenekar-
ra, holott csak visszamentek az 
erdélyi rajongóiknak játszani. 

 Bujdosó János

NEM AKARJA, HOGY BELEKEVEREDJEN A POLITIKÁBA

Ezért nem lett 
Szakcsi Lakatos Béla 
Józsefváros díszpolgára
Nem vette át Szakcsi Lakatos Béla a Józsefváros 
Díszpolgára címet. Az idén 78 éves Kossuth-díjas 
jazz-zongorista, zeneszerző az elismerést a „rend-
kívül kiélezett” politikai helyzetre hivatkozva 
utasította vissza, de azt mondta, hogy a 2022-es 
parlamenti választások után, ha ismét neki ítél-
nék a díjat, elfogadná azt. 
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November 7-én – Józsefváros 244. születésnapján – adták 
át az idei kitüntetéseket az Önkormányzat dísztermében.  
Az ünnepség népesebb volt a múlt évinél, néhány tavalyi dí-
jazott most vehette át a kitüntetést, de idén is maszk takar-

ta az arcokat, a közönség pedig élő Facebook-közvetítésben 
követhette az eseményt, és kisfilmek mutatták be jelölteket.

Az ünnepség Pikó András polgármester rövid köszön-
tőjével kezdődött, a díjakat a három alpolgármesterrel 

– Szili-Darók Ildikóval, Erőss Gáborral és Rádai Dániellel – 
együtt adta át.

Díszpolgári cím
Scheer Ferencné lett Józsefváros új díszpolgára, amit a ke-

rületért végzett, közmegbecsülést élvező kiemelkedő mun-
kájával érdemelt ki. Őt a 6. oldalon található portréban mu-
tatjuk be.

Józsefvárosi Becsületkereszt
Posztumusz kitüntetésben részesült dr. Balla Katalin, aki 

1992-ben kezdte hivatali pályafutását az önkormányzatnál, s 
kiemelkedő eredményeket ért el a szociális, majd a népjóléti 

osztály vezetőjeként. Személyesen ismert szinte valamennyi 
ügyfelet, segítőkészsége példaértékű, munkabírása pedig át-
lag feletti volt.

Rónai Éva a kortárs magyar textilművészet élő klasszi-
kusa, Ferenczy Noémi-díjas és Érdemes Művész. Évtizede-
kig tanított a „Kisképzőben”, miközben szinte rejtőzködve 
létrehozta egyedi szemléletű, hagyományokra építkező, de 
korunkhoz szóló életművét. Évtizedek óta él és alkot a Teleki 
téren.

Kanta József a kerületi MTK futballistája, csapatkapitány 
1998 óta, egész karrierje ide köti. 350 mérkőzésen 112 gólt 
szerzett, csapatával 2008-ban magyar bajnok lett, háromszo-
ros magyar válogatott.

Józsefváros kitüntetettjei 
2021-ben

Scheer Ferencné az új díszpolgárunk, 
díjat kaptak a II. János Pál pápa téri futók is.
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Józsefvárosért kitüntetés
Az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány a ro-

mákkal kapcsolatos tévhitek és előítéletek csökkentéséért 
dolgozik. Nem roma diákoknak teremtenek lehetőséget a ta-
lálkozásra és beszélgetésre roma fiatalokkal.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
munkatársai a covid-járvány idején emberfeletti kitartással 
végezték a szűréseket, jelenleg is oltópontként működnek. 
Nagyfokú lelki és fizikai terhelést kellett elviselniük. Ezt az 
áldozatos munkát köszöni meg a kitüntetéssel az önkor-
mányzat.

Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés
A Népszínház utcai Kaland Horgászbolt 1997 óta műkö-

dik. Egyedülálló a kínálatuk a műlegyező horgászok számá-
ra, megrendelésre egyedi botokat is építenek.

A Ciprus ABC 10 éve szolgálja a Századosnegyedben élő-
ket. Nem árulnak olcsó szeszes italokat, flakonos bort, így az 
üzlet környéke sokkal rendezettebb, mint máshol.

A Rauf Cukrászda és Kávézó 2016 óta működik a Mátyás 
téren, ahol mestercukrász készít süteményeket hagyományos 
alapanyagokból. Jelentős karitatív tevékenységet végeznek a 
kerületben, gyűjtéseket szerveznek, vasárnaponként segít-
ségre szoruló családokat hívnak és vendégelnek meg.

A Renegade Tetováló Stúdió 1995 óta dolgozik a kerü-
letben. Az 50-es évek Amerikáját idéző Bródy Sándor utcai 
üzletben megfordult tetoválóművészek a főváros egyik leglá-
togatottabb testdíszítő műhelyévé tették.

Az újkori Grund is ismert fogalom a kerületben, 2010 óta 
létező tágas közösségi tér. Tulajdonosai nem befektetőnek 
vallják magukat, hanem a kerületet, a vendéglátást és a csa-
patukat szenvedélyesen szerető embereknek.

Jó Sport kitüntetés
Szvitacs Alexa asztaliteniszező a tokiói paralimpián lett 

bronzérmes 2021-ben. Egy betegség következtében, kezének 
elvesztése után sem adta fel sportpályafutását, egy év múlva 
már az Európa-bajnokság megnyerésével kvalifikálta magát 
az olimpiára.

A 19 éves Balázs Krisztián, a tornasport fiatal kiválósága 
Józsefvárosban lakik. Ezüst- és bronzérmes a 2018-as Bu-
enos Aires-i ifjúsági olimpián egyéniben, aranyérmet nyert 
csapatban, 2020-ban a torna EB-n aranyérmet nyert nyújtón 
Törökországban.

A Pápa tér futói – A II. János Pál pápa térre a járványhely-
zet legsúlyosabb időszaka alatt is sokan kijártak. Ezeknek a 

futóknak az egészségük megőrzésére és egy egészségesebb, 
sportosabb Magyarország megteremtésére irányuló erőfeszí-
téseit ismeri el a kitüntetés. A helyszínen állítanak fel emlék-
táblát.

A Józsefvárosi Kultúráért díj
Szvoren Edina a kortárs magyar elbeszélő próza kiemel-

kedő alakja. Csarnoknegyedi lakos, a környék miliője szöve-
geinek fontos inspirációs forrása. 2005 óta publikál, az egyik 
legegyedibb hangú kortárs író, „egy-egy mondatát ellenszél-
ben, kilométerekről fel lehet ismerni” – írta kritikusa.

Jónás Géza cimbalomművész korunk kiemelkedő zenésze, 
14 éves kora óta él Józsefvárosban. 2020-ban kitüntették Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae díjjal. A fiatal generáció 
példaképe virtuozitásával és a zene iránti alázatával, a ma-
gyar kultúra és a cigányzene elhivatott ápolója.

Déri Miklós fotográfus az életünk hol szürke, hol színes 
terét alkotó környezet megörökítésére és dokumentálására 
törekszik. Déri a Déri Miksa utcában lakik és ugyanitt, a 
Csarnoknegyedben exponál fáradhatatlanul. Számos hazai 
és nemzetközi kiállításon vett részt, munkásságát 2016-ban 
André Kertész Nagydíjjal jutalmazták.

Józsefvárosi Közösségekért díj
A Rotary Club Budapest-Margitsziget 11 éve tevékenyke-

dik a kerületben, főleg a Losonci Téri Általános Iskolát segí-
tik, de idén a Molnár Ferenc parkot fogadták örökbe. Hisznek 
abban, hogy a jövő nemzedék gondolkodását példamutató 
magatartással és aktív bevonásukkal tudják megváltoztatni.

A kasmíri Zahid Mehmood 2010-ben érkezett Magyar-
országra menekültként. Különféle vállalkozásokat indított, 
ma a Népszínház utcában már több üzlet tulajdonosa, övé 

a Kashmir bazár és a Kashmir étterem, de van fodrászata és 
mosodája is. 2021 nyarán támogatta a Népszínház Kasmír 
Fesztivál szervezését, amelynek keretében multikulturális 
gyerekprogramokat, táncos programokat és koncerteket is 
szerveztek.

Utólag átvett díjak
Tavaly a járvány második hulláma miatt szűkebb körben 

ünnepeltek, nem mindenki lehetett jelen a kitüntettek közül. 
Ezért most vette át Oláh Norbert a tavalyi Józsefváros Kultú-
rájáért díját, Iványi Gábor és az Oltalom Karitatív Egyesület 
pedig a Józsefvárosi Közösségekért díjat.

 Bányay Géza
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Szőke Juditnak, az alapítvány vezetőjének neve ismerősen 
csenghet a kerületben élőknek, ugyanis szakmai vezetője  
volt egyfelől a rendszerváltáskor induló komplex romap-
rogramnak itt Józsefvárosban, másfelől Magyarország első 
tanodájának is, ami szintén itt a kerületben nyitotta meg 
kapuit annak idején. Kuratóriumi tag Judit testvére, Zsuzsa 
is, aki számára egyértelmű volt, hogy a nővére nyomdokaiba 
lép: „Gyerekkorom óta beleláttam, majd dolgoztam is azok-
ban a romakoordinációs programokban, amiket Judit talált 
ki. Hozzánőtt a személyiségemhez, ahogyan az is, hogyan 
érdemes gondolkodni a szegénységről.” A harmadik tag Ad-
rienn, több mint 10 éve önkénteskedett rászorulókat segítő 
civil tehetségprogramokban, az Új Startnál is önkéntesként 
kezdett. Kollégáival egyetemben ő is hisz a civil összefogás 
erejében és a szolidaritásban.

Lélegezzenek a falak
Az Alapítvány irodájának ajtaja a Víg utcára nyílik, a belé-
pés után az ötvenegynéhány alapterületű épület konyhával 
egybenyitott étkezőjében foglalunk helyet. A falakat lyuka-
csos fémlemezek borítják, amikről kiderül, nemcsak dizáj-
nelemként funkcionálnak, praktikus hasznuk is van: enge-
dik a falat lélegezni. Az ötlet annyira megtetszett az anyag-
szállítónak, hogy azóta másoknak is ajánlja ezt a megoldást.  
Az irodát az önkormányzattól bérlik, nem épp makulátlan 
állapotban vették át: gyakorlatilag ők hárman újították fel, 
amit tudtak maguk csináltak, megtanultak fúrni-faragni, 
csak a nagyobb szakmunkákhoz kértek segítséget. A szemlé-
let a programjaik megvalósításában is tetten érhető, minden 
tudásukat beforgatják, ha pedig olyan feladattal találják ma-
gukat szembe, amiben addig nem volt tapasztalatuk, elvégez-

nek egy újabb tanfolyamot, vagy 
beiratkoznak az egyetemre – saját 
költségen. Ez szimbolikus jelen-
téssel is bír – mondja Judit –, mert 
folyamatosan fejlődni kell ahhoz, 
hogy a programjaik hatékonyak le-
gyenek, az információk eljussanak 
a célcsoportjukhoz és végső soron 
hasznos segítséget nyújtsanak.

Az alapítványuk motorja ugyan-
akkor a programjaikat működtető, 
a tapasztalataikból felnevelt és ki-
talált, mára bejáratott módszertan, 
ami mögött „nagyon erős koncep-
cionálás van, hogy sehol ne tud-
jon megbillenni egy projekt sem” 

– emeli ki Judit. Az alapítványt 
ugyan a fővárosból működtetik, 
azonban az ország számos pontján 
vannak önkénteseik, akik segítik 
ezek megvalósulását, kivitelezé-
sét. Gyakorta el is ismétlik, és alá 

KIDERÜLHET, NEM DISZLEXIÁS, CSAK SZEMÜVEG KELL NEKI

Tehetség- és látásgondozás
A Józsefvárosban székelő Új Start Alapítvány célja, hogy a szegénység csök-

kentése és a társadalmi kirekesztés visszaszorítása érdekében valódi 
segítséget nyújtson a rászorulóknak. Civil-díjas, országosan működtetett 

projektjeikbe, így az Esélyt a szemnek és a Roma tehetségprogramba, 
várják a jelentkezőket a kerületből is, a felvétel folyamatos.
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is húzzák, a programjaikat sikerre vinni csakis velük és az 
adományozóikkal tudják. 

Azt hiszik diszlexiás, pedig csak 
szemüvegre lenne szüksége
Az Esélyt a szemnek! projektjükbe – amelyben rászorulók 
számára biztosítanak ingyenes szemüveget – beszervezték az 
összes magyarországi lencsegyártót, számos keretforgalma-
zó céget, valamint kisebb-nagyobb optikákat és magánado-
mányozókat is. A projekt kerületi megvalósításában a József-
városi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (JSzSzGyK) segíti 
az alapítványt. A szemüvegek elkészítését két helyi optika 
vállalta magára önkéntes módon: a Krúdy utcában található 
Cvikker Optika és a Práter utcában lévő Vágássy Optika.

A programban résztvevők számára az orvostól kapott lát-
lelet ellenében a JSzSzGyK kiállít egy adományozói füzetet, 
azzal kereshetik fel a kijelölt optikát. „Sokszor diszlexiás-
nak, tanulási és/vagy viselkedési zavarosnak minősítenek 
gyerekeket, holott lehet, csak érzékeléselakadásról van szó. 
A gyerek sosem fogja artikulálni, hogy rosszul lát, a tapasz-
talat szerint a pedagógus pedig előbb észlelheti a problémát, 
mint a szülő. A gyereknek az otthoni terepen ugyanis erős 
rutinja van, ám új közegben, új szituációkba bevonva sok-sok 
jel utalhat a gyerek látás-
problémájára” – mondja 
Zsuzsa, aki (nem mel-
lesleg) végzett optomet- 
rista. Az alapítvány 
ezért is tervezi bevonni 
programjába a kerületi 
óvodákat, felhívva ezzel 
mind a szülők, mind a 
pedagógusok figyelmét a 
problémára. A program 
lényeges eleme, hogy 
utánkövetéssel működik, 
évenkénti kontrollra is 
van lehetőség, a szem ál-
lapotának változás alap-
ján pedig új szemüveget 
kapnak az érintettek. Ugyanakkor Zsuzsa arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a látásvizsgálat azért is fontos, mert ennek 
során több betegség is kiszűrhető, így a cukorbetegség, ma-
gas vérnyomás, érrendszeri elváltozások is. 

Segítenek eligazodni az internet, 
excel-táblák világában
Romatehetség-programukba 12 éves kortól várják a valame-
lyik tehetségterületen átlagon felüli motivációval rendelkező, 
hátrányos helyzetű gyerekek jelentkezését, akiket akár az 
egyetem végéig is elkísérnek. Eddig 140 településről 302 ösz-
töndíjasuk volt, köztük kiemelkedő képességű zenész-, író-, 
képzőművész-, színészpalánták, tánc- és sporttehetségek, de 
vannak köztük olyanok, akik valamely tantárgyakban reme-
kelnek, így informatikából, matekból nagyon jók. Vannak 
olyanok is, akik már 8 éve részt vesznek a tehetségprogra-
mukban.

„Csak olyan diákokat támogatunk, 
akik el tudják fogadni, hogy magas-
ra rakjuk a lécet.” A gyerekek az évek 
alatt hozzászoknak, hogy teljesíteniük 
kell, és a szorgalmuk hozzásegíti őket, 
hogy tanulmányaik során más ösztön-

díjat is képesek legyednek elnyerni, de többen dolgoznak is a 
tanulás mellett – emeli ki Judit.

Van olyan támogatottjuk, aki énekes tehetségével került 
be a programba, diplomát szerzett, és már elsősorban nem 
az határozza meg az életét, hogy zenél, hanem az, hogy a 
végzettségének megfelelően tudott elhelyezkedni. „Nagyon 
sok esetben azt tapasztaljuk, hogy az átlagon felüli motiváció 
tartja bent a gyereket addig, amíg nem tud valamilyen irány-
ba orientálódni. Egy táncos tehetséggel nagyon nehezen tud 
mit kezdeni a rendszer” – magyarázza Zsuzsa. Tehát aki ta-
nul, az előtt több ajtó is kinyílik.

A diákok zömében halmozottan hátrányos helyzetűek, 
ami azt is jelenti, hogy a szülők legmagasabb végzettsége 
nyolc általános. „Ez a szülő nem fog tudni segíteni abban, ho-
gyan kell működni ebben a közegben, a továbbtanulás ver-
senyében, hisz nincs tapasztalata róla, ismeretlen számára. A 
hátrányos helyzet azt is jelenti, hogy nehezebb az út minden-
hová. Hogy el tudjanak igazodni a gyerekek például az inter-
net, a kitöltendő dokumentumok, az excel-táblák világában, 
nekünk hármunknak kell segíteni, és el kell érni az együtt 
töltött időszak alatt, hogy megtanuljanak segítséget kérni és 
kérdezni. Azzal, hogy mi vagyunk, és válaszolunk,  segítünk, 
már eggyel jobb a startjuk nekik is” – összegzi Judit.

Az elnyűtt cipő 
nem segítség
Az alapítvány munkatár-
sai adománygyűjtési ak-
ciókat is hirdetnek. Min-
den év szeptemberében 
lábbeliket gyűjtenek a 
rászoruló óvodásoknak 
és iskolásoknak, eseten-
ként pedig az egész csa-
ládjuknak. Idén ismét 
5000 pár cipőt juttat-
tak el az ország számos 
pontján élőknek. Annak, 
hogy a programot siker-
re vigyék, egyik feltétele 

a jól kommunikálás, egyfelől a többségi társadalom felé, hogy 
tagjai meghallják az üzenetet: a mai magyar társadalomban 
van egy olyan csoport, akinek nincs cipője, mert nem futja 
rá; másfelől az érintettek felé, akiknek a segítség szól. A gyűj-
tést évek óta tüzetes előfelmérés alapján végzik: melyik tele-
pülésre, kinek és milyen méretben van szüksége a lábbelire, 
csakis eszerint viszik. „Egy megkülönböztetett csoportnál az 
öltözék kompenzációs eszköz. Az adományozáskor figyelni 
kell rá, hogy az adomány ne bántson, valódi lehetőség legyen, 
és a rászoruló meg tudja köszönni. Egy koszos, elnyűtt cipő 
nem adomány, nem segítség. Meg kell érteni, ha egy program 
sikertelen, akkor azzal csak az előítéleteket növeljük, arra pe-
dig semmi szükség” – magyarázza Judit.

Hamarosan indul a karácsonyi játékgyűjtési kampányuk, 
ez szintén a hosszú évek jól bevált gyakorlatára épül, a be-
fogadott játékokat szintén névre szólóan juttatják majd el a 
családoknak. Az adományokat november 22. és december 3. 

között a Déri Miksa u. 3. alatt várják, 
egyúttal köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik a gyűjtéshez csatlakoz-
nak.

 Kolonics-Imre Zsófia

i
Az alapítvány programjairól 

bővebben tájékozódni az 
UJSTARTALAPITVANY.HU 

honlapon lehet.
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Józsefváros története különlegesen gazdag – a most vég-
re megalakuló Józsefvárosi Múzeumra már generációkkal 
ezelőtt szükség lett volna. Volt néhány tudós lokálpatrióta, 
aki komoly kutatást végzett, de műveik mára alig elérhetők. 
Most a városrész születésének idejére megyünk vissza.

1766-ban a fallal ölelt kicsi Pest benépesülő határvidékét, 
amire csak alsó- és felsőkertek néven hivatkoztak már a tö-
rök kiűzése óta, két közigazgatási egységre osztották. A Hat-
vani kaputól (Astoria) induló kerepesi országúttól (Rákóczi 
út) északra eső rész  lett a Felső-, a déli pedig az Alsó-külvá-
ros. De addigra már pezsgett itt az élet, legalább is ahogy a 
XVIII. századi falusias tempó szerint pezseghetett.

Robbanásszerű lakosságnövekedés
A Magyarország 1899-es cikkéből idézünk: „Több polgár és la-
kos 1699. évi április hó 28-án kérte egy külváros megalapítását; 
a tanács előbb az új városrész helyét kívánta megállapítani, fel 
is írt e végett a budai kamara-igazgatósághoz, de úgy látszik, 
a hely kijelölése tekintetében mit sem határoztak, mert 1800 
után a telkek kiosztását a szélrózsa 
minden irányában találjuk felje-
gyezve.” A 300 éves szituáció és a 
120 év előtti szavak ismerősek.

A telekspekuláció elősegítette 
a fejlődést. „A polgárság több íz-
ben kérte a telkek kiosztásának 
megszüntetését; a tanács végre 
[…] meg is hajolt a polgárság ezen 
kívánata előtt. A külvárosok ter-
jeszkedését azonban […] meg nem 
akadályozhatta. Városi, állami 
tisztviselők, protegált személyek 
azután is kaptak ingyen telket, s ha házaikat fölépítették, 
azon polgári nyereséggel túladtak, hogy más-más ürügy alatt 
újra telket kérjenek, s így ezzel is, habár lassan, a városrészek 
terjeszkedéséhez hozzájáruljanak.”

Gazdag város, szegény önkormányzat – ebben sem sok 
minden változott: „De a szorult pénzügyi kalamitásokkal 
küzdő város is kényszerülve volt a már szükségessé vált kö-
zépületek emelésére és egyéb beruházásokra új jövedelem-
forrást keresni, amit a telkek eladásával meg is talált. […] a 
tanács a telkek túladásával a városrészek kiépítését előmoz-

dítva, az utókornak egy óriási adóalapot teremtett” – írja a 
régi Magyarország szerzője.

Tudatos várostervezésről így szó sem lehetett, de a betele-
pülők száma szépen gyarapodott. A vaskereskedő Schopper 
család például a XIX. század elején osztotta fel megszerzett 
szántóit a mai Tömő utca két oldalán. Az utca állatorvosi 
lóként viseli az „organikus” fejlődés nyomait, kétszáz éves 
földszintes háztól modern irodakomplexumig minden meg-
található itt, ma is új betelepülőket vonzva.

A fejlődő külvárosnak 1733-tól már elöljárója van – Pind-
ter Mátyás téglás mester –, pár év múlva bíróságot is kapnak a 
kisebb ügyek rendezésére. 1777-ben az Alsó-külvárosnak kö-
zel 3200 lakója van, és hogy milyen gyors változások indultak 
be akkor, jól jelzi, hogy 1806-ban már 6960 főt regisztráltak, 
ami igen jelentős szám Pest 19 ezres népességéhez mérten.

Kalapos vagy szent?
Az önálló identitás kialakulását városnév felvétele jelzi 1777. 
november 7-én, amikor Pest város tanácsa elfogadja, hogy az 

Alsó-külvárost ezentúl Józsefvá-
rosnak nevezzék. A Felső-külváros 
november 4-én a Terézváros nevet 
kapta. Ez a két dátum a plébánia-
templomok alapításának dátuma 
is. Terézvárosban avilai Szent Te-
réz, Józsefvárosban az ács Szent 
József a templom védőszentje.

A történelemírás Mária Terézi-
át és II. Józsefet tekinti névadónak, 
a pesti kerületek (Erzsébet, Lipót, 
Ferenc), a monarchia városaihoz 
hasonlóan a Habsburg királyi 

család tagjairól vannak elnevezve. Bécs VIII. kerülete is Jó-
zsefváros (Josefstadt) I. József császár után, de van Józsefvá-
ros (Josefov) Prágában és Temesváron is, szintén II. József 
tiszteletére.

A kiegyezés után megerősödő nemzeti magyar emlékezet 
– ahogy a Magyarország cikke is tanúsítja – azonban inkább 
amellett van, hogy „Terézváros és a Józsefváros nevét az otta-
ni lakosság kérelmére az építtetni kért templomok patrónu-
sától, t.i. szent Teréz és szent József nevéről kapta”, egy árva 
szót nem ejtve a kalapos királyról. Bányay Géza

November 7-e 
Józsefváros születés-
napja, s mivel már 
igencsak régen, 244 
évvel ezelőtt történt 
a névadás, ma már 
nincs zajos ünneplés. 
Ráadásul november 
7-e több mint négy 
évtizedig az elnyomó 
szovjet állam kötele-
zővé tett ünnepe volt, 
amire nem jó emlé-
kezni. Józsefváros 
azonban megérdemli 
az ünneplést, mert 
nélküle és lakói, a sok-
féle népből jött mester- 
emberek, polgárok és 
művészek nélkül nem 
lenne ma Budapest.

Melyik József a névadó?
JÓZSEFVÁROS SZÜLETÉSNAPJA
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A Magyar Rádió palotanegyedi épületében részt vettünk 
egy rádiótörténeti sétán, melyet Sávoly Tamás muzeológus 
szervezett egykori munkahelyén. Talán az egyik utolsó ilyen 
alkalom lehetett a nagy változások előtt álló komplexumban.

Jó harmincan gyűltünk össze, hogy a helyszín történetét 
megismerhessük, és a még ma is működő, világhírű 6-os ze-
nekari stúdióba is be tudtunk menni. Az egy ideje a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem számára átadott épületek többségét 
mára kiürítették – kár a költözé-
sért, mert a központi helyet nem 
véletlenül jelölték ki anno. Olyan 
helyre akarták telepíteni az intéz-
ményt, mely a magyar nemzeti 
kultúra kisugárzója – ezt a szere-
pet a Nemzeti Múzeum töltötte be 
akkor. A Rádiónak létrejöttekor 
volt egy komoly missziója, hogy 
eljuttassa a magyar kultúrát a Tri-
anon után elszakított területekre, 
sőt egész Európába. Minden út a Magyar 
Rádióhoz vezessen – ez volt a jelszó, így a 
Posta megvette az múzeum mögötti (Bró-
dy) Sándor utca 7. alatti akkori bérházat, és 
folyamatosan növelte a területét.

Ez volt a világ első stúdiópalotája, innen 
szóltak az adások 1928-tól. Ha valaki fel-
hívta a Telefonhírmondót, meghallgathat-
ta az aktuális híreket. Ez az 1940-es évekig párhuzamosan 
működött a rádióval, utóbbi 1925. december 1-jén kezdett el 
adást sugározni a Rákóczi út 22. alól, majd a (Bródy) Sándor 
utcából.

Az új stúdiók nemcsak technikai szempontból voltak a vi-
lág élvonalában, de a Magyar Rádió tartalmilag is verte más 
országok kínálatát. A folyamatosan bővülő műsoridőben 
három nyelven (magyarul, németül és franciául) szóltak adá-
sok. A híreket reklámok helyett zenei és irodalmi műsorok 
váltották, Karinthy, Kosztolányi, Márai, Radnóti rendre fel-
olvastak itt. A folyamatosan bővülő – a Szentkirályi utcában 
is stúdiókat építő – intézményben kottatár, könyvtár, sajtóar-
chívum is létrejött a 30-as években. 1934-ben Németh László 
szervezte meg az irodalmi osztályt, a zenei osztály vezetője 

pedig 1931-től Dohnányi Ernő volt. Utóbbi zenei programja 
annyira sikeresnek bizonyult, hogy külföldről is kérték az in-
nen sugárzott élő koncertek ismétlését – ez adott nagy lökést 
a műsorrögzítésnek. Emellett tanfolyamokat is szerveztek ze-
nehallgatással kapcsolatban, irodalmi pályázatokat hirdettek, 
nyelvi műsorokat indítottak – németül, franciául és olaszul 
tanították az embereket –, de még gyorsíró tanfolyam is volt 
a gazdasági válság alatt munkájukat veszítetteknek. A rádió-

ban zenei vizsgaelőadásokat mutattak be és 
zenészeket közvetítettek ki például az angol 
BBC-nek és a német rádióknak. A később 
Nobel-díjat nyert Békésy György felelt az 
akusztikáért az egyik központi stúdió építé-
sekor – az épületben még működik egy-két 
zenei stúdió, a Berkeley Egyetem is végez itt 
akusztikai kísérleteket. A 22-es stúdióban 
vette fel 2004-ben Morricone a Sorstalan-

ság zenéjét, amit maga vezé-
nyelt, de Conchita Wurst is itt 
rögzítette 2013-ban Eurovízión 
győztes dalát.

Ezek a stúdiók most, hogy az 
épületet a Pázmány Egyetem 
kapta meg, veszélyben vannak. 
Esélyes, hogy lebontják ezeket 
is, mint ahogy szétrombolták 
a többit is, ezzel pótolhatatlan 

kultúrtörténeti értékek tűnhetnek el. Talán még van mód 
arra, hogy megmentsék ezeket, bár ez erősen kérdéses; az 
átalakítások impozáns tervei még a Károlyi- és az Esterházy- 
palota épületét is veszélyeztetik.

Rengeteg érdekes történetet hallottunk Sávoly Tamástól a 
másfél órás program alatt – az első rádiós sztrájkokról; az el-
vesztett 1954-es futball vb-döntő után a drukkerek többnapos 

„ostromáról”, melyet a sajtó elhallgatott; az intézmény 1956-os 
szerepéről; az atombunkerről – mindez szétfeszíti cikkünk ke-
reteit, pedig látszott, hogy még órákon át tudna mesélni nem 
lankadó lelkesedéssel. Akiket érdekel a rádió- és a technikatör-
ténet, azok látogassanak el a Postamúzeum diósdi kiállítóhelyé-
re, ahol 1995 óta működik az egykori rádióállomás épületében 
a Rádió- és Televíziómúzeum. Pálinkás János

ELTŰNŐ STÚDIÓK NYOMÁBAN

Máraitól 
Morriconén át  
Conchita 
Wurstig
A Magyar Rádió épületei veszélyben vannak, 
hiszen a helyükön épül fel a Pázmány cam-
pusa. Holott itt olvasott fel Márai, Kosztolányi, 
és világsztárok egymásnak adták a kilincset, 
hogy itt rögzíthessék dalaikat, zeneműveiket.Fo
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Lebontott falak árnyékában 
egy biztosítéktábla, falakon 
tapétamaradékok – nyomok, 

amelyek arra utalnak, egykor emberek 
éltek itt. Ott, az Erzsébetvárosban, de 
mindenütt, ahol az elbulinegyedesedés, 
elromkocsmásodás beindította a turiz-
mus és a tőke hengerét, és kisöpörte az 
egykor ott élőket. Csanádi Gábor fotói 
a Fugában az elűzöttek nyomait mutat-
ják meg, a hűlt helyeket, a sorsok lenyo-
matait – tartsuk szükségesnek, elke-
rülhetetlennek, jónak vagy rossznak a 
folyamatot, az elmúlás pillanatait látjuk 
ezeken a képeken.

Mikor: nov. 25 – 2022. jan. 17.
Hol: FUGA, Petőfi Sándor u. 5.
Beugró: –

MEHET, SAFRANEK, ÉS 
ÜDVÖZLÖM A KEDVES 
FELESÉGÉT! – Köszönöm,  

uram, de már egy éve önnel él. –  
Az 1986-os Macskafogó generációknak 
volt meghatározó élmény, beszólásai, 
szállóigéi, karakterei beépültek a közös 
kultúrkincsünkbe. Aki ismét át akarja 
élni az egerek macskák elleni küzdel-
mének legendás történetét Lusta Dick- 
kel, Safranekkel, Mr. Teufellel vagy 
Grabowksival, vagy esetleg még sosem 
látta Ternovszky Béla animációs klasz-
szikusát nagy vásznon, a Bem Moziban 
megteheti. 

Hol: Bem Mozi, Margit körút 5. 
Mikor: november 13., 17:00
Beugró: 1400,–

Szegények, etnikai vagy sze-
xuális kisebbségek, mene-
kültek, idősek – Budapesten 

novemberben évente egyszer jól kiélve-
zik magukat a dokumentumfilmek ked-
velői a VERZIÓ hetében, amely most 
már 18. alkalommal hozza ide a világ 
dokumentumfilm-termésének legjavát. 
Látható lesz film az asztalosból lett kerí-
tőről (Szerelem gengszter), vagy mikro-
történet két, közös lakásba kényszerült 
emberről (Szuterén). Valamint pörög 
a vásznon majd a magyar Tobi színei is, 
amely egy falusi transz fiú életét mutatja 
be. A film korábban kikerült a Magyar 
Mozgókép Fesztivál programjából.

Mikor: november 10–14.
Hol: Toldi, Művész, Kino mozik
Beugró: 900,–/film  

COLIN FARRELL mindent el tud 
játszani, filozofikus, egzisztenciá-
lis válságban vergődő bérgyilkostól 
(Erőszakik) az elhízott kispolgá-
rig (Homár). Most épp egy új HBO 
GO-sorozat, az Északi vizeken egyik 
kulcsfigurájaként egészen nagy 
mélységekben jár, de nem gondola-
tilag, hanem az emberi hitványság, 
korlátoltság bugyraiban. Az 1860-
as évek Angliájában vagyunk, egy 
bálnavadász hajó indul el útjára a 
mocsokban, kiszolgáltatottságban 
és szegénységben vergődő kikötővá-

rosból. A fedélzeten Patrick Sumner 
(Jack O’Connell) hajóorvossal, vala-
mi rejtélyes ok miatt kellett a gyar-
mati Indiáról hazatérjen a seregből. 
A bálnavadász társaság morális, in-
tellektuális állapota nemhogy megfe-
lel a kortól elvártnak, egészen súlyos 
mélységekben van – nem ebből a so-
rozatból nyerjük vissza a hitünket az 
emberiségben, de kétségkívül látszik, 
hogy a társadalmakban létezik előre-
lépés és fejlődés. 

Mikor: –
Hol: HBO GO
Beugró: HBO GO-előfizetés   

Nem lesz rossz ízlelőbim-
bónak vagy orrnak lenni az 
Orczy téren november 14-én, 
ugyanis ekkor lesz az I. Orczy 

téri Bográcsfesztivál és főzőverseny a 
Kazán Közösségi Ház és a Gólya rende-
zésében. Fókuszban a káposztás ételek 
lesznek, 12 órától indul maga a főzés, 
majd gyerekjátékok következnek, 15 
órától pedig az ételek értékelése jön. 16 
órakor a zsűri nyilvánosan is értékel, dí-
jakat oszt és vándorkupát ad át, majd in-
dul az össznépi evészet. A versenyre je-
lentkezni a 06 70 756 4686 számon lehet.

Hol: Orczy út 46–48.
Mikor: nov. 14., 12 órától estig
Beugró: – 

KIRÁNDULÁSNAK 
IS BEILLIK a Népszi-
get Bolhapiac az ATNO 
Forge Klubműhelyében. 
Klasszikus bolhapiac ez 

műszaki cikkekkel, gyerekjátékokkal, 
ruhákkal, konyhai eszközökkel, dísz-
tárgyakkal, vintage, retro darabokkal. 
Lehet és érdemes az eladandó holmik-
nak asztalt bérelni (2000 forintért), ér-
deklődni az info@atnoforge.hu címen 
és a +36 70 605-0557 számon lehet.  
A nézelődés-vásárolgatás mellett 30 féle 
lángos és óriáspalacsinta is várja az ér-
deklődőket. 

Hol: ATNO Forge, Zsilip utca 17.
Mikor: november 14., 
árusok 6-tól bepakolhatnak, a vevők 
7-től érkezhetnek, 14 órakor zárás.
Beugró: –

FIGYELJÉK A KEZEM, 
MERT CSALOK, ez volt 
Gács Rezső, azaz Rodolfo 
leggyakrabban elhangzott 

mondata. A legendás bűvész idén 110 
éve született, és mivel minderre a József- 
városban került sor, az önkormányzat 
emléktáblát helyez el szülőháza, a Nagy 
Fuvaros utca 27. alatt. A kezdeménye-
zés Kriston-Vízi József nyugalmazott 
múzeumi főtanácsos nevéhez fűződik. 
Beszédet mond ő, valamint Gálvölgyi 
Judit műfordító, Rodolfo lánya és Erőss 
Gábor alpolgármester.

Hol: Nagy Fuvaros utca 27.
Mikor: november 13., 11 óra
Beugró: –
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Lesz itt nagy dűnöm-
dánom
Denis Villeneuve a Blade Runner 
2049-cel inkább szakmai, mintsem 
a mozik kasszáinál elért sikere után 
újabb sci-fi újraindítását kapta meg 
az idén – nem kevesebb, mint négy 
halasztás után – érkező Dűne rende-
zésé.

A sokak szerint feldolgozhatatlan 
regénysorozat alapján készült film a 
maga 155 perces hosszával kiérde-
melte az űropera titulust, ami az első 
kötet csupán feléig vezeti a nézőt. Ha 
belegondolunk, hogy ennek a rész-
nek nem kisebb feladata volt, mint 
hogy világot teremtsen, úgy köny-
nyen megbocsátható neki ez a nézőt 
próbáló maraton.

Hogy a szegény mozilátogató dol-
gát megkönnyítsék, a férfiszínészvi-
lág krémjét leszerződtették a filmre. 
Ők nemcsak szépen verik vissza bő-
rükkel a perzselő, sivatagi napfényt, 
de játékukkal sem maradnak el az 
elvárásoktól. Időnk nagy részében 
az anya-fia (Rebecca Ferguson és 
Timothée Chalamet) szálon fogjuk 
legeltetni a szemeinket, amit szerin-
tem lett volna még hova szőni. Bíz-
zunk benne, hogy ez a későbbiekben 
kiegészül.

A képek gyönyörűek, mesteriek 
a kompozíciók és színek, sikerült 
úgy feldolgozni a sivatag bemuta-
tását, hogy az ne tűnjön önismétlő-
nek. Habár a zene, nem emelkedik 
ki Hans Zimmer munkásságából, 
de tökéletesen simul minden jelenet 
alá. Szeretném még kiemelni a harc-
jelenetek és a díszletek igényes, apró 
részletekbe menő kidolgozását, hála 
nekik az utolsó fél óráig simán nem 
jut eszünkbe az unalom szó.
Dűne, forgalmazó: InterCom
4/5  -mm-

Termékeny kételyek

Még elcsípheti az utolsó napok egyi-
két, aki nem látta a Gerhard Richter- 
kiállítást a Magyar Nemzeti Galé-
riában. Természetesen nem egy kis 
kritikában kellene ezt az életműki-
állítást boncolgatni, de talán fel lehet 
villantani a jelentőségéből valamit. 
Vele egy tényleg korszakos alkotó ér-
kezett Budapestre. A 89 éves Richter  
végigélte a XX. századot, töltött 
ebből kelet-, majd nyugat-német 
területen, és ennek megfelelően a 
történelemmel, a művészettel, az 
emberképünkkel kapcsolatban leg-
inkább kérdései, kételyei vannak, 
mint válaszai. De azok zseniálisak.  

A kép élvez elsőbbséget, nem az el-
mélet, pedig a gondolatokat Richter  
következetesen végiggondolja.
Ahogy a fotóról festőként gondolko-
dik, vagy, ahogy az absztraktot egye-
síti a figurálissal, vagy ahogy eljut a 
Birkenau absztrakt képeihez, szürke 
tükröződő felületeihez, azok gyom-
ron ragadják a nézőt. És a legfrissebb 
ceruzarajzai is erősek, hiába ezek 
tűnnek a legabsztraktabb alkotások-
nak: lenyomatok, mértanilag meg-
alkotott vonalak világa. Olyan auto-
nómia ez, amelyben magunkat, a mi 
világunkat is felmérhetjük, az örök 
jelenben élő közösségimédia-világot, 
és nyugtalanító gondolatokra lelhe-
tünk. Azaz: erre való a művészet.
Gerhard Richter. 
Valós látszat; 
Magyar Nemzeti Galéria
5/5 -dd-

Kísértet- vagy 
kísérlethorror?
Bergendy Péter, az Állítsátok meg 
Terézanyut! című szinglidráma ren-
dezője kipróbálta magát az ijesztge-
tős műfajban, melynek minden köte-
lező elemét ismeri, a film mégsem áll 
össze egységgé. A cselekmény több 
elemében logikátlan ugrásokkal ha-
lad, a szereplők közt nincs valódi 
kapcsolódás, a karakterekben fejlő-
dés, a film végig az olcsó ijesztgetés 
eszközét használva próbálja a néző 
figyelmét időről időre visszahozni.

A Post Mortem az első világhábo-
rút követő spanyolnátha utáni idő-
szakban játszódik, amikor a falvak 
magukra maradnak a sok temetetlen 
halottal a fagyban. Arra kéri, fotóz-
za le a rengeteg elhunyt családtagot 

– majd hozzáteszi: ha nem fél a kísér-
tetektől. A falu lakói hamar kiutálják 
az idegent, szállásadójával soha nem 
beszél két szónál többet.

A filmben mindenki tőmondatok-
ban kommunikál, esetlenek a meg-
szólalások, kiváló színészek kapnak a 
szájukba hiteltelen szövegeket. 

A film sajnálatos módon áll be 
azon magyar filmek sorába, ahol 
adott egy nem rossz ötlet, egy te-
hetséges stáb, jó zene, igényes képi 
megvalósítás, de a kidolgozás köz-
ben valahol elveszik a lényeg. A nagy 
nevek, mint Anger Zsolt, Hámori 
Gabriella, Reviczky Gábor alig egy-
két jelenetben jelennek meg abszolút 
mellékszerepben. Mi sem „logiku-
sabb”, hogy ezt a filmet neveztük az 
Oscarra.
Post Mortem, 
forgalmazó: InterCom
2/5 -AJ-
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A klub létrejötte óta nem érkezett lakói panasz, a leg-
többen a környékről azt sem tudják, mi történik an-
nak  falai között. Kiváltképp érdekes ez annak tük-
rében, mekkora ellenállás tört ki májusban, amikor a 
Református Drogmisszió szinte pontosan ugyanilyen 
ellátást kínáló intézményt akart nyitni a Teleki téren.

Az Orczy Klubba a tévhittel ellentétben nem ki-
zárólag az alsóbb társadalmi rétegek járnak bár ko-
rábban valóban így volt, pár éve megjelentek azok a kliensek, 
akik egyébként ki tudnák fizetni a magánorvost, pszichote-
rápiát, de egyszerűen nincs elég szakember az országban, aki 
foglalkozna addiktológiával, a pszichológusok is ritkán vál-
lalják a függőket – állítja Mihály Brigitta. A klubban műkö-
dik terápiás csoport, de lehet járni anonim szenvedélybete-
gek gyűlésére és egyéni terápiára is, az alapítványi háttérnek 
köszönhetően pedig minden szolgáltatás ingyenes. 

Találkoztak olyan klienssel, aki elmondta, amiatt volt ké-
pes megtenni az első lépést, hogy közel volt a klub kilincse, 
bár így is rettenetes félelem volt 
benne. De belehasított  a gondola-
ta: most az élet és halál között kell 
választania, benyitott hát az ajtón, 
azóta józan életet él, lett párkap-
csolata, munkája – ez 8 éve történt. 
Mihály Brigitta szerint különösen 
fontos, hogy ott legyenek helyben, 
ahol a legnagyobb a baj, mert egy 
függő nem fog a második kerület-
be utazni segítségért, örül, ha sikerül le-
nyomnia azt a bizonyos kilincset. 

Hazaküldik, hogy igyon még
Hogy ki számít függőnek, azt nagyon nehéz 
megítélni még szakemberként is, a legfon-
tosabb kérdés mindig az, hogy mennyire 
szenved a kliens a függőségétől, milyen 
problémákat okoz az életében, hogy viseli a 
környezete.  Mert amíg nem elég súlyos a baj, néha meg kell 
várni, hogy eljöjjön az első mélypont, ami lehet munkából el-
bocsájtás, válás, szerettek elfordulása, kórházba bekerülés stb., 
így előfordul olyan is, hogy hazaküldik a klienst, igyon még, 
érje el a gödör alját, akkor majd talán megszületik az elhatáro-
zás a józanság irányába – fejti ki az intézményvezető.

Persze minden helyzet egyéni, olyan klienssel is találkoztak, 
aki szörnyű gyerekkorból érkezett, szexuálisan abuzálták, az 
itallal esélye sem volt ilyen mélypontot megélni, mint a trau-
máiban, így nála nem lett volna érdemes fordulópontot várni.

Mihály Brigitta szerint a függő függőnek születik, ez egy ge-
netikusan öröklődő betegség – vannak szakemberek, akik más 
állásponton vannak. Ő úgy látja, a családi helyzet, a traumák 
csak előhozzák ezt az egyébként is meglévő hajlamot, persze 
azután már a kliensen múlik, hogy mit kezd a függőséggel. 

Az Orczy Klub honlapján elérhető egy kérdőív (feluton.hu/
tesztkitoltes/), amit érdemes kitölteni, ha va-
laki úgy érzi, problémái vannak az alkohollal, 
bár valószínűleg nem nagy túlzás azt állítani, 
hogy a teszt a felnőtt magyar lakosság 80–90 
százalékának azt az eredményt hozná ki, 
hogy érintett. Akkor lehet valakit függőnek 
nevezni, ha nincs kontrollja a szer felett, de 
ezt a kontrollvesztést persze ő maga  ismeri  
el utoljára, a megélése eleinte, hogy kézben 

tudja tartani az irányítást, nem vá-
lik függővé. Mivel az is ezt érzi, aki 
tényleg kontroll alatt tartja az alko-
holfogyasztást, nehéz azt megítélni, 
hogy ki a függő valójában.

A klubban persze nem csak alko-
holfüggőkkel foglalkoznak, játék-
függők, droghasználók is jöhetnek, 
illetve család- és párterápiára is van 
lehetőség, hiszen a függőségben 

mindig a függő ember teljes környezete érintett. 

A cél: életben maradni
A terápiás csoportok hosszabb elköteleződést kívánnak, az 
anonim gyűlésekre bárki beülhet, az első esetben annyi az 
elvárás, hogy az adott napon ne legyen szer hatása alatt a kli-

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY ORCZY KLUB A SZENVEDÉLYBETEGEKNEK

„Egy függő nem fog kerületeket 
utazni, helyben kell neki a segítség”
„Egy függő élete első napjától kezdve füg-
gő” – vallja Mihály Brigitta, az Orczy Klub 
vezetője, aki 5 éve foglalkozik szenvedély-
betegekkel az Orczy út 27. alatt. A nappali 
ellátást kínáló intézményt 10 évvel ezelőtt 
létrehozó szakemberek kifejezett célja volt, 
hogy a segítő központot egy problémákkal 
súlyosan terhelt, hátrányos helyzetű város-
részben nyissák meg.
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„Legyünk minél többen, hiszen annál erősebbek, meg-
kerülhetetlenebbek vagyunk!” – így hangzik az üzenet, 
amit a Facebook-csoportjukba írtak ki, és nagyjából 
ennyi a lényeg: a bérlői csoport úgy látja, hogy sokuknak 
ugyanaz a problémája a lakásaik tulajdonosával (önkor-
mányzat), ugyanúgy próbáltak ezekre a problémákra 
megoldást találni, de ugyanazokba a falakba ütköztek, 
együtt viszont nagyobb lehet az erejük.

Úgy vélik, nem érdemlik meg azt a bánásmódot, miszerint 
örüljenek, hogy van hol lakniuk, szeretnének összefogni, és 
közösen érdeket érvényesíteni. Találkozóik nyitottak, min-
denkit szeretettel várnak vasárnaponként 16:00 órától a Ka-
rácsony Sándor utca 31. szám alatti Mandák Házban.

A találkozókon összegyűjtik a lakók kérdéseit, ezeket az-
tán egyben tárják a JGK, a Rév8 és az önkormányzat elé, de 
azok, akik nem tudnak a találkozóra elmenni, üzenetben is 
elküldhetik a csoport részére a kérdéseiket.

Általános és egyéni felvetésekkel is foglalkoznak, minden 

problémát szeretnétek körbejárni onnantól kezdve, hogy a 
JGK-nak van-e válaszadási kötelezettsége, és milyen határ- 
idővel, egészen odáig, hogy bizonyos házakban miért kell 
emelt fűtésdíjat fizetni, vagy a néhai közös vécék mikor lesz-
nek a házakban tárolókká alakítva. 

Az egyes panaszokat és kérdéseket a találkozók után a fent 
említett Facebook-oldalra feltöltve lehet olvasni. A csoport csak 
néhány hete indult, de máris látszik, hogy óriási az igény rá, na-
gyon aktívak a bérlők, több mint 200 tag lépett be az indulás óta.

 Ádám Judit

KÖZÖSSÉGBEN OLDJÁK MEG AZT, AMIT EGYÉNILEG NEM SIKERÜLT

Érdekvédelmi csoport 
az önkormányzati lakások lakóinak
100as Házak Bérlői Érdekvédelmi Csoport 
néven indult  kezdeményezés  a kerületben, 
aminek célja, hogy a 100 százalékban önkor-
mányzati tulajdonú, JGK által kezelt társas-
házak lakói egymást segítsék. Civileket is 
bevontak a projektbe, a gyűléseket vasárnap 
délutánonként tartják a Mandák Házban.

ens, az anonim klub keretei rugal-
masabbak.

Mivel a 12 lépéses anonim prog-
ram elveiben hisznek, a legfőbb 
terápiás cél alapvetően a teljes 
absztinencia, de néhány esetben ez 
módosulhat.

Egy heroinfüggő klienst a ma-
rihuana tartotta életben saját el-
mondása szerint, erről nem tudott leszokni, az alkoholt és 
a többi kábítószert abbahagyta – meséli Mihály Brigitta, és 
hozzáteszi, nála ez is eredmény, hogy a heroinról lejött, élet-
ben marad.

Egy másik esetet is elmesélt, egy 75 éves férfi történetét, aki 
kéthetente ivott pálinkát, ami neki nem okozott problémát, 
csak a családjának. Nyilvánvalóan függőségről beszélünk, de 
ennyi idősen az élete utolsó éveire elvenni tőle a szenvedélyét 
nem biztos, hogy a legjobb megoldás, nem valószínű, hogy 
sikerülni fog a leszokás, amíg ő maga nem szenved tőle.

A legtöbb terapeuta álláspontja az, hogy a függőség – mi-
vel életre szóló betegség – nem fordítható át szociális ivásba 
vagy alkalmi drogfogyasztásba, nincs félút, csak teljes józan-
ság lehetséges, a legapróbb botlás is visszaeséshez vezet. Az 
Orczy Klub mégis találkozott olyan egyedi esetekkel, amikor 
ez nem így történt, bár a függőség továbbra is jelen volt, a 
kliens meg tudta tenni, hogy mondjuk félévente sátoros ün-
nepekkor ivott, mert teljesen letenni nem tudta az alkoholt. 

Ezt a módszert persze senkinek sem ajánlatos követni, 
ezek tényleg ritka példák, és szakember felügyelete mellett 

zajlanak. Amikor elkezdődik egy 
terápiás folyamat, a kliens a szak-
emberrel közösen dolgoz ki egy 
tervet – ugyanúgy, mint egy diete-
tikussal az étrendet – a leszokásra. 
Ideális esetben nem úgy néz ki a jó-
zanná válás, hogy akkor holnaptól 
nem iszom. Ennek van egy folya-
mata, hogy ne érje sokk a szerveze-

tet – fokozatosan történik a megvonás. Például eleinte csak 
minden másnap nem lehet inni, majd egyre kevesebbet, míg 
eljut a kliens a józanságig.

Be lehet ülni józanodni is
Aki úgy érzi, hogy segítséget szeretne kérni, budapesti lak-
címkártyával vagy ideiglenes tartózkodási címmel bárme-
lyik kerületből érkezve megteheti: lehet őket keresni telefo-
non (06-1-785-7616 vagy 06-30-9630-127), írni nekik Face-
bookon, vagy becsöngetni nyitvatartási időben. 

Foglalkoznak eltereléssel is, amire azoknak kell járniuk, 
akiket kis mennyiségű kábítószer fogyasztása miatt kaptak el 
a rendőrök, számukra 12 alkalmas önismereti csoportokat in-
dítanak. Emellett alacsonyküszöbű ellátás is elérhető náluk, be 
lehet ülni józanodni, zsíroskenyeret enni, teát inni, szociális 
ügyeket intézni, telefonálni. Ebbe a csomagba tartozik a szex-
munkások utcai megkeresése is, ahol nem a terápia vagy a fog-
lalkozástól való eltérítés a cél, inkább azártalmak csökkentése: 
óvszert, törlőkendőt, vitaminokatkapnak az érintettek, szűrési 
lehetőségekről is tájékoztatják őket. Ádám Judit
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Panci édesapja Bura Kovács Andor (Pöntyi) – Bura Károly 
testvérének unokája – neves cigányprímás volt, évtizedeken 
keresztül a Gellért Szálló éttermében muzsikált. A sokolda-
lú, európai műveltségű apa és a különleges intelligenciával 
rendelkező anya a gyermekeik számára olyan életkörülmé-
nyeket biztosítottak, ami a romáknál egyáltalán nem szok-
ványos, de a többségi családokban sem. 

A nagypolgári miliőben Pancit és ikertestvérét, Sanyit csa-
ládjuk barátja, egy bencés szerzetes, Nádasy Alfonz tanította, 
aki nemcsak a vallástudományokba, de az idegen nyelvek is-
meretébe is bevezette őket. Panci testvére jazz-bőgős, emel-
lett angol és német nyelven fordít. Édesapjuk szabadnapján, 
vasárnaponként egyik rendszeres családi program volt a 
klasszikus zene hallgatása. Természetesen az olvasás és a kü-
lönböző kulturális események látogatása is szerves része volt 
a mindennapjaiknak. A tágas világ adta lehetőségeket ismer-
tették meg velük, amiből egyenesen következett, hogy Panc-
inak volt bátorsága dönteni, s felfedezni a benne szunnyadó 
zenei tehetségén kívül más irányú képességeit is. 

Röviden az iskoláiról: a zenei általánost a Vajda Péter ut-
cában kezdte el, azt követte a Bartók Béla Konzervatórium, 
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a tanárképző. 
A diploma megszerzése után a bécsi Zeneakadémiára járt, 
amit az utolsó év előtt félbehagyott, mivel időközben férjhez 
ment, várandós lett, gyerek mellett nem tudta folytatni a ta-
nulmányait. Zongorát tanított, két fiát és férjét maximálisan 
támogatta, hogy az élet minden területén sikeresek legyenek. 
Férje, Oláh Kálmán elismert zongoraművész, 
és mindkét fia muzsikus. Idősebbik, Krisztián 
a Zeneakadémián és a Bartók Béla Konzer-
vatóriumban zongorát, kisebbik fia,  Kálmán 
pedig a Patrona Hungariae nevű katolikus 
iskolában szaxofont tanít, emellett rengeteget 
koncerteznek. 

Rosszindulatú daganat formájában követ-
kezett be a fordulat Panci életében. Sokan az 
életük végeként élnek meg egy ilyen drámai 

változást, de Panci bebizonyította, hogy a rák nem a véget 
jelenti, hanem egy új, egészen más minőségű élet kezdetét is, 
ha képesek vagyunk a szemléletünkön és az életmódunkon 
változtatni. A sikeres műtéteket követően arra jött rá, hogy 
a lelki, fizikai és szellemi egészségét kell helyreállítani, és 
megtalálnia önmagát, hogy végleg legyőzze a gyilkos kórt. 
Lépések a teljesség felé – Anna blogja címen indított interne-
tes naplót a gyógyulási folyamatáról, hogy példaként szolgál-
hasson nőtársainak a betegség legyőzésére.

Pszichológushoz járt, és beiratkozott mentálhigiéné szak-
ra a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol 2019-ben 
mentálhigiénés segítő szakemberként végzett.  Közben felfe-
dezte az Avivát, amit hormontornának is neveznek, s amely 
egyesek szerint a szervezet önregenerációs folyamatát indítja 
be. Ezzel az aktív sportolással érte el a fizikai jólétét. Ma már 
hivatalos oktatója az Avivának, de ahhoz, hogy az legyen, el 
kellett végeznie a fitness instruktori OKJ-s képzést is. Átala-
kította az életmódját teljes egészében, a táplálkozását is be-
leértve. Ahogy fejlődött lelki, fizikai és szellemi síkon, úgy 
kiderült, a férjével nem tudtak egy irányba haladni, közös 
célokat kitűzni. 

Úgy döntött, hogy külön folytatja útját. Ismét bátran 
döntött, kilépett a kapcsolatból, szembenézve a társadalom, 

a muzsikus közösség előítéleteivel. Panci 
meggyógyult, lelki, fizikai egészsége hely-
reállt, kiteljesedettnek érzi az életét. Nők 
tízezrei meríthetnek erőt hitéből, bátorsá-
gából. 

A zeneiskolában tanár kollégáinak is 
segítségére van, tréningeket tart számuk-
ra, mert szolgálni akarja az embereket, és 
hasznosítani azt a tudást, amit megszerzett 
a tanulmányai során.  Kalla Éva

LÁTHATATLAN HŐSEINK

Egy bátor nő – 
legyőzni a rákot,  
dacolni az 
előítéletekkel
Ha azt mondom, Kovács Anna, vajon ki ismeri őt  
a muzsikus közösségben? De ha azt mondom, 
hogy Panci, akkor rögtön tudják, hogy Bura 
Kovács Andor, Pöntyi lánya, akit idén szeptem-
bertől neveztek ki a Józsefvárosi Zeneiskola 
zongora tanszakának vezetőjévé, ahol már 
22 éve tanít. Panci születésétől kezdve a kerület-
ben él. Gyerekkorában a Tisztviselőtelepen lakott 
egy nagy családi házban szüleivel, fiú iker-
testvérével és a nagyszülőkkel.

KALLA ÉVA
Muzsikus cigány családban 

született, újságírást és teológiát 
tanult. Dolgozott a Józsefvárosi 
Cigány Kisebbségi Csoportban, 

az MTV-ben, kutatóként 
a cigányság történelmét 

tanulmányozza. Mesék, versek, 
színdarabok, elbeszélések, 
forgatókönyvek szerzője.
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Az, hogy a teste ennyire 
remeg, na, az eléggé idege-
sítette. 

Munkába menet a vil-
lamoson egy szétmálló 
arcú nő ült vele szemben, 
édeskés illatot árasztott, a 
körme hosszúra nőtt, és 
egy piszkos konyharuhába 
törölte az orrát. A konyha-
ruha tetszett volna Gabri-
ellának, ha nem színezik a 
letörölt takony sárgás maradékai az egyéb, ismeretlen eredetű, 
sötét koszcsíkok mellé kenődve. Mégis, az anyagán látszott, 
hogy régi, nem egy szokásos IKEA-évjárat, és Gabriellának 
a nagyanyját juttatta eszébe meg azt a szót, hogy „kredenc”. 
Ropogós szó, mintha apró kavicsok ütődnének egymáshoz, 
mégis tele van vidámsággal. „Gabcsikám még a cukrot hoz-
zad ide a kredencről”, mondja neki mama, és aztán a fahéjat, a 
fakanalat, a tojást, és végül mindent betölt a nyers tészta meg a 
fahéjas reszelt alma illata, mindent, vagy legalábbis Gabriellát. 

Most viszont a szemben ülő testből áradó, cukorbajra uta-
ló édesség enyhe szarszagot nyomott el. Gabriella két megál-
ló hosszáig együtt érzett vele, vagy legalábbis megpróbált, de 
a hányinger és a félelem erősebb volt. Felállt, de még ez sem 
tudta elvenni a kedvét. A testéét, mármint. Merthogy neki 
egyébként nem is volt kedve. Munkanap kezdődött végtére 
is. Szürke november. 

Pasztell rózsaszín velúr magassarkújára sárfoltok fröcs-
csentek a körúton, miután leszállt, és sietni kezdett, hogy ne 
késsen és hogy ne figyeljen már magára. Egy fodrászat előtt 
három nő dohányzott, mellükön feszült a fekete műanyagkö-
tény, amelyik Gabriellát a röntgenasszisztensekre emlékez-
tette, távolabbról pedig a rákra. Ő is dohányzott nagy ritkán, 
de a kirakat előtt ácsorgó, füstöt fújó nők látványától mindig 
viszolygott. Kivétel nélkül együtt járt egy fintorral és az orr 
alatt megcsillanó, pihénél erősebb szőrszállal. Vagy egy ki-
élt tekintettel és félig feltöltött ajkakkal, ezek híján egy lakk 
bokacsizmával, amelyre rásimult egy, a turkálóban vásárolt 
passzentos farmer. Gabriella számára mindenkiből ugyanazt 
hozta ki az utcai cigiszünet: az irritáló hétköznapiságot. 

Elhagyta a gyrosozót, az indiai boltot, a vegán kifőzdét, 
és a remegése lüktetéssé vált, amikor belökte az irodaház 
üvegezett lengőajtaját nyolc óra ötvenkilenckor. Csak Szilárd 
ne legyen itt, csak ő ne, könyörgött magában, de tudta, hogy 
feleslegesen. Szilárd öt éve ott volt minden egyes nap, szuszo-
gott a projektjei fölött meg ciccegett, ha nagyon ideges lett. 
Izzadt a homloka és az inge ujjával törölte le. Okos volt, sőt, 
briliáns, Gabriella szerint és idegesítő. Valahány gyereket 
nevelt, és nagyjából a második házasságában élt alkalman-
ként boldogtalanul. Vagy hát a harmadikban: kit érdekelt? 
Mindenképpen hiányzott a logika abból, hogy Szilárd előző 
pénteken Gabriellánál találja magát, abból pedig még inkább, 

hogy Gabriella attól rettegjen, hogy Szilárd megpillantja a 
reggeli meetingen, és mindent leolvas az arcáról: hogy bera-
gadt abba az első sóhajba a nappalija falának támasztva, félig 
felhúzott szoknyában és teljesen kigombolt blúzban. Levág-
ták az időt akkor a mozdulat elején és végén, és így az a né-
hány másodperc függetlenné vált attól, hogy milyennek látja 
Szilárdot úgy egyébként: izzadós mancsúnak, aki ráadásul 
kevés vizet iszik, és ez érződik a leheletén. 

Bassza meg, legalább szerelmes lehetett volna. 
Felakasztotta a kabátját, és a tárgyalóba sietett. A laptop-

ja monitorján egy pandamackó játszott egy bambusszal. A 
Windows ezt dobta. Gabriella rámeredt a medvére: az orrán 
csillant a távol-keleti nap. Ha feloldja a képernyővédőt, meg-
találja a mai prezentációját. Nem oldotta föl. A kollégái lassan 
leültek az asztal köré: Márti, Zsombor, Lilla, Matyi. Gabriel-
la köszönt nekik, majd rányomott a képernyő jobb sarkában 
lebegő kérdésre a képpel kapcsolatban: „nem tetszik”. Ezt 
üzente a Windowsnak. Egy vár villant fel egy hegycsúcson, 
körülötte rikít a zöld mező, fúj a szél. Rohadt hideg lehet. 

„Nem tetszik” Egy sziget, egy világítótorony, egy tigris. „Nem 
tetszik.” Az egész, szaros, almátlan élet nem tetszik, gondol-
ta dühösen Gabriella. Végül Szilárd is belépett a terembe, 
mindenki rá várt. Röviden nézett csak Gabriellára. Ha va-
lamit látott rajta, akkor nem a remegő testet, hanem a pan-
da mackók árnyékát a szemében. Gabriella szerint. Rögtön 
feltűnt neki, hogy Szilárd a hétvégén lenyírta a haját. Fehér-
lett a ritkás tüske szálak alatt az a tojásdad koponyája. „Nem 
tetszik”, nyomta rá Gabriella azonnal idegesen. Aztán mégis 
rándult egyet a gyomra tájéka, vagy egy kicsit lejjebb egy-két 
izom a hasánál. Na úgy. Erre már sírni szeretett volna, de be-
írta a jelszavát, rá egyenesen öt darab bébimongúzra, és még 
mielőtt Szilárd megszólalt volna azon a hangon, amelyik úgy 
karcolt Gabriella fülébe néhány napja, hogy legszívesebben a 
fejét is elfordítja, ha van rá ereje, de aztán mégis jólesett, amit 
mondott Gabriella fenekéről, hajáról meg szájáról, szerencse, 
hogy meghallotta, el is felejtette a karcolást hamar, szóval a 
meeting kezdete előtti utolsó pillanatban, a bébimongúzok 
eltűnése előtt egy tizedmásodperccel, Gabriella még hirtelen 
elhatározta, hogy aznap délután vesz magának egy kredencet 
az interneten, és arra cseréli a lepattogzott konyhabútorát a 
sarokban. Mert valami azért neki is jár ebben az életben. 

Bendl Vera

Nem 
tetszik
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ÁLLÁSKERESŐK, 
FIGYELEM!

A Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. 

munkatársakat keres az 
alábbi pozíciókra:

JELENTKEZÉS: ÖNÉLETRAJZZAL A JGK ZRT.  
SZEMÉLYÜGYI  IRODÁN, 1083 BP., LOSONCI U.2.
E-MAIL: KARRIER@JGK.HU 
TELEFON:+36 1 333 6781/115 MELLÉK

• PARKOLÓELLENŐR • TAKARÍTÓ (HIVATALI) 
•  KERTÉSZSEGÉD/PARKFENNTARTÓ • 

MŰSZAKI REFERENS (BERUHÁZÁSI MÉRNÖK) • 
MŰSZAKI REFERENS • HÁTRALÉKKEZELÉSI REFERENS • 

INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI VEZETŐ • PÉNZÜGYI MUNKATÁRS, 
KÖNYVELŐ • HÁZKEZELŐ-MŰSZAKI REFERENS • 

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ/REFERENS • 
TITKÁRSÁGI REFERENS/ÜGYINTÉZŐ • 

TÁRSASHÁZI GÉPI-KÖNYVELŐ • 
HELYISÉGBÉRLETI-DÍJBESZEDÉSI – 
HÁTRALÉKKEZELÉSI MUNKATÁRS 

Pályázati kiírás
és letölthető pályázat:
jozsefvaros.hu

j

ó

z

s

e

f

v

á

r

o

s

i

Ünnepeljük

E G Y Ü T T

A  K E R Ü L E T I

K Ö Z Ö S S É G E K E T !

Közös bográcsozás, zenélés, vagy városi

séta, olvasókör? Mivel mutatnátok meg

magatokat, mivel hoznátok közelebb

egymáshoz szomszédaitokat? 

A Szomszédünnep pályázaton olyan ötleteket várunk, amelyek:
INGYENESEK, MINDENKI SZÁMÁRA

HOZZÁFÉRHETŐEK ÉS A JELENLÉVŐK
CSELEKVŐ RÉSZVÉTELÉRE ÉPÍTENEK. 

PÁLYÁZAT 
Józsefvárosi Múzeum igazgatói 

pozícióra
Megjelent a Józsefváros Múzeum igazgatói pozíciójára kiírt pályázat. Az 
új Józsefvárosi Múzeum az önkormányzat által finanszírozott közösségi 
szemléletű múzeum, mely Józsefváros kultúráját, történeteit és emlékezetét 
nem csak gyűjti, megőrzi és bemutatja, hanem a helyi közösséggel együtt 
alakítja is. A Múzeum kiemelt figyelmet fordít a személyes és kisközösségi 
emlékezetre, a marginalizált csoportok bevonására, olyan józsefvárosi 
értékek feldolgozására és átadására mint a szolidaritás, a függetlenség és a 

környezeti fenntarthatóság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

Munkába állás időpontja: 2021. december 15-től.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy elektronikusan 
munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk:

e-mail: titkarsag@jkn.hu
tel: +36 1 499-9706

A munkavégzés helye: 1085 Budapest, József krt. 70.
Próbaidő: 3 hónap

Fizetés: megállapodás szerint

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

�özöss��� ���a����a
a �záza��s ne��e��ől

n��e��e� ��� ke�� �����������

HELYSZÍN:POLGÁRMESTERIHIVATAL, 300-AS TEREM

�esz�l�ess�nk közös ���e�nk�ől!
������ a ��zse��á��s� ��l�á��este�� ���atal

���� e�elet ����as te����en
��a��ss �t�a �������

�öz�et�t�s� �a�e���k�������zse��a��s�h�
 

�s t��á��� �e�h���tt �en���ek�
FIGYELEM!

� közöss��� ���a����án �sak ����n�es ���etts��� ká�t�á�al t��
��szt �enn�� ez��t k����k� ezt ��n�enk���en h�zza �a�á�al
ká�t�a ����á�an �a�� a tele��n�s a��l�ká��� se��ts����el!

Maszk használata kötelező!
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Körte, az ősz 
tündöklő ékszere
Ebben a pár hétben lehet a legtöbb 
körtét kapni a piacon. A piros, puha 
húsú fajtákat a legjobb gyorsan meg-
enni, hiszen könnyen barnul és rom-
lik, viszont az íze ezeknek a legfino-
mabb. A keményebb típusúakból vi-
szont nagyon finom süteményeket és 
húsételeket is lehet készíteni. 

Körtés, fahéjas muffin
Akár almából is, vagy vegyesen, körtéből 
és almából is elkészíthető. A receptben 
joghurt szerepel, amit bátran cserélhe-
tünk tejfölre, de kefirre is, csakúgy, mint 
a dió, amit pedig kiválthat a mandula, 
mogyoró, de akár a zabpehely is.

●  3 db körte kicsumázva, apró kockákra 
vágva

●  3 db tojás
●  10 dkg cukor
●  0,5 dl étolaj
●  20 dkg natúr joghurt
●  30 dkg rétesliszt 
●  1 csomag sütőpor, 1 ek őrölt fahéj
●  csipet só
    

A tojásokat kissé felverjük, majd hozzá-
adjuk a joghurtot és az étolajat. A lisztet 
előbb a cukorral, majd a sütőporral, végül 
a sóval és a fahéjjal keverjük el. Összefor-
gatjuk a folyékony hozzávalókat a száraz-
zal, majd óvatosan belekeverjük a körtét. 

Muffin papírral vagy szilikon muffinsütő 
formával béleljük a fém formát, és 170 
fokra előmelegített sütőben megsütjük 
25 perc alatt.

Kéksajtos, körtés lepény
A bolti vajastészta az egyik legjobb olyan 
félkész termék, amiből pillanatok alatt 
készíthetünk nemcsak finom, de nagyon 
látványos fogásokat is. A legjobb döntés, 
ha olyat vásárolunk, ami eleve sütőpa-
pírra van felcsavarva, és kicsomagolás 
után csak formázni kell, nyújtani már 
nem. A leveles tésztáknál nagyon fontos 
a forró, előmelegített sütő. Legszebb 
eredményt akkor kapunk, ha 220 fokra 
melegítjük elő a sütőnket. 
●  1 csomag levelestészta
●  3 körte
●  5+5 dkg kéksajt
●  10 dkg dió
●  1 ágacska friss rozmaring
●  1 egész tojás
●  bors

A tésztalapot tekerjük ki, és ha nincs sütő-
papíron, akkor fektessük arra. Éles, hegyes 
késsel óvatosan karcoljunk egy kétcentis 
peremet a tésztába úgy, hogy ne vágjuk 
át teljesen a papírig. A felvert tojással 
kenjük le a tészta külső peremét. A belső 

részre szépen osszuk el a vékonyan felsze-
letelt körtét, majd morzsoljuk rá a kéksajt 
felét, szórjuk meg dióval és a rozmaring-
gal. Hintsük meg frissen őrölt borssal, és 
15 perc alatt süssük készre! Amikor kivet-
tük a sütőből, morzsoljuk rá a sajt másik 
felét. Langyosan a legfinomabb. 

Körtés csirkecombok
Legjobb úgy időzíteni, hogy addigra 
érjünk haza egy esti sétából, mire meg-
sül, és az illatot már a zárt ajtó mögül is 
érezni fogjuk. Köretnek párolt rizst, vagy 
krumplipürét készítsünk mellé.

●  8 db csirke alsócomb
●  só, bors
●  2 fej hagyma
●  6 ek olívaolaj
●  4 db körte
●  2 rúd fahéj
●  1 marék mazsola, esetleg pár szem 

aszalt sárgabarack
●  2 ek méz

A combokat besózzuk, borsozzuk.  
A hagymát vékony karikákra vágjuk, és 
a tepsi aljára szórjuk, majd meglocsoljuk 
az olívaolajjal. A körtéket negyedekbe 
vágjuk, magházukat eltávolítjuk. A kör-
tét, a combokat, a fahéjrudat, a mazsolát 
a hagymára tesszük. Rácsurgatjuk a mé-
zet, öntünk alá egy deci vizet, letakarjuk 
alufóliával, és 180 fokon egy óra alatt 
megsütjük. Nagyon illik hozzá a chili, ha 
mindenki bírja az erőset, érdemes kipró-
bálni vele!

Bodrogi „Fűszeres” Eszter 
gasztroblogger rovata

RECEPTEK
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Kiegészítéssel

VÍZSZINTES: 1. Karinthy Frigyes egy közmondást ala-
kított át szellemes stílusában; az első rész. 12. Tűzzel se-
besítés. 13. A távolabbi tárgyat. 14. Iljusin repülőgépeinek 
jelzése. 15. Sütödei szakmunkás. 16. Szmodis Imre karika-
turista szignója. 18. Egyik helyről a másikra. 19. Felületbe 
éget a sav. 21. Eme. 22. Nyelvész, az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének alapító társelnöke (László, 1921–2011). 24. E 
szóban forgó. 25. Bakonypölöskével szomszédos helység.  
27. Bársonyszerű szövet. 28. A Karinthy Frigyes-idézet má-
sodik, befejező része. 31. Ebbe az irányba. 32. Szópótló szó. 
33. Férfi vonzerő, elbűvölő kedvesség. 35. Damjanich János 
névfelidéző szókapcsolata. 38. Rendőr, bizalmas szóval.  
40. ...-ce; kínai filozófus, a taoizmus atyja. 41. A zenekar rö-
vidítése. 43. Katód párja! 44. Varsád határai! 45. Mikortól? 
47. Edde centruma! 48. Bizony, a Halotti beszéd és könyör-
gésben levő szóval. 50. Az ábrázolás rövidítése. 51. Offenzí-
va kezdete! 52. Mátka. 54. Eszme terjesztőjéhez kapcsolódó. 
57. Író(i mű) tréfás utánzása.

FÜGGŐLEGES: 1. Kerül, ... kerül; bármi áron is. 2. Le-
vesestányért színig szed. 3. Befejezetlen ügy! 4. ..., retek, 
mogyoró; nyelvtörőbeli trió. 5. A fiatal Egerszegi Krisztina 
beceneve. 6. Tiranában fizetnek vele. 7. És, latinul. 8. Égetett 
és oltott formában is létezik. 9. Református szövetség, röv. 
10. A Tisza torkolata! 11. Kellő ...; épp elegendő. 17. Erre a 
helyre pottyanó. 20. Kosarat színig pakoló. 21. Fűszín sárgás 
árnyalata. 23. Tovakúszó. 26. Uborkás, tréfásan. 27. A vaná-
dium és a nitrogén vegyjele. 29. ... Menuhin; hegedűművész, 
a zene jóságos fejedelme. 30. Könyvtár, régiesen. 31. Leckét 
egy szuszra felmond. 34. Egyetem vezetőjével kapcsolatos. 
36. Igen régen élt felmenő ági rokon. 37. Gabona tárolására 
használt nagy láda. 39. Szász ...; festő, grafikus (1926–2003). 
42. Kötözőanyag; pálmarost. 44. Illetőleg. 46. Élősködőket 
pusztító. 49. ... José; Costa Rica fővárosa. 50. Helység Pécs-
hez közel, németül: Atta. 53. Az ezüst vegyjele. 55. Az ipari 
rövidítése. 56. Old határai!

KERESZTREJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS 
Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot 
fizetne. 
Keressen bizalommal: 06-70/252-48-97

A NOVELLA ANTIKVÁRIUM – 1085 Bp. József 
krt.53. – (Baross u. sarok) vásárol  köny-
vet miden mennyiségben, korrekt árakon, 
készpénz fizetéssel. Nagyobb mennyiség 
esetén díjtalan kiszállással, szállítással. 
Hívjon, vagy írjon: 06-30-546-2232
E-mail: olvasni@olvasni.hu

Kétszemélyes bőrkanapé, olasz szekré-
nyek, komód, ágymatrac, krómmosogató, 
mikrósütő, színes tévé, szőnyeg, csillár, 
kávéfőző, hűtőszekrény, konyhaszekrény, 
fürdőszobai szekrény, kondipad, szobabi-
cikli eladó. 06-30/413-7441

1–2 hónapra keresek 10-20 nm2-es raktárt. 
06-30/413-7441

2,5 éves OPEL Corsa műszaki vizsgáztatásá-
ra keresek megbízható autószerelőt. 
06-30/413-7441

Olcsó tanácsi lakást cserélnék, bármilyen 
megoldás érdekel. 
06-30/413-7441

Megnyitottuk üzletünket! Vásárolunk író-
gépeket, varrógépeket, könyveket, régi 
bundákat, festményeket, porcelánokat, 
karórakat-zsebórákát, aranyékszereket, 
ezüsttárgyakat. Teljes körű hagyaték fel-
számolása. II. kerület, Török utca 4. 
Tel: 0620/231-0572, 0620/324-6562

Beküldendő a vastagon szedett sorok megfejtése – névvel, 
lakcímmel – a keresztrejtveny@szerkesztoseg.jkn.hu, vagy 
a szerkesztőség címére: 1088 Bp., Bródy Sándor u. 14. 

Beküldési határidő: 2021. november 17., péntek
Az október 27-i számunk megfejtése: 
Elvesztegetett időt soha nem lehet újra 
megtalálni.
Nyerteseink: Balogh Róbert és Szakáll Éva
A nyerteseknek a tárgyjutalmat postán juttatjuk el.  A megfejtés beküldésével az olvasók hozzá-
járulásukat adják, hogy adataikat – kizárólag sorsolás céljából – kezeljük.
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06 80 277-256
A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenes 
zöld száma hétköznapokon hívható 
8 és 18 óra között. 
Hívja, ha józsefvárosi lakosként segítséget kérne az önkor-

mányzattól, tájékozódni kíván az önkormányzat szolgáltatá-
sairól vagy működéséről, kérdése, javaslata van lakóhelyével 

vagy környezetével kapcsolatban, vagy ha nem biztos benne, 
hogy hova forduljon egy konkrét ügyben.

✆

MINDENHOL 
OTT 
VAGYUNK!
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H I R D E TM É NY 

pályázat visszavonásáról 
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága 54/2021. (VII. 14.) számú 
határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budapest VIII. 
kerület, Tolnai Lajos utca 37. szám alatti, 34951 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésére.
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottsága 251/2021. (X. 13.) számú határozatával a pályázatot 

visszavonta. 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága 53/2021. (VII. 14.) számú 
határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budapest VIII. 
kerület, Bérkocsis utca 30. szám alatti, 34792 hrsz.-ú ingatlan ér-

tékesítésére.
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottsága 250/2021. (X. 13.) számú határozatával a pályázatot 

visszavonta. 

Budapest, 2021. október 15.
Nováczki Eleonóra, vagyongazdálkodási igazgató

Ha a család

minden tagja

beoltja

magát

december

31-ig

DUPLÁJÁRA EMELKEDIK, 20 EZER

FORINTOS LESZ A JÓZSEFVÁROSI

ÖNKORMÁNYZAT COVID-OLTÁSI

TÁMOGATÁSA, KITERJESZTJÜK

A JOGOSULTAK KÖRÉT IS

20 EZER

FORINT

EGYSZERI

TÁMOGATÁS

2022:

sorsolás:

5 támogatott

150 e!er

forintot

nyerhet

NYILVÁNOS, KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános 
pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30. szám alatti, 

565 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.
A pályázattal érintett ingatlan adatai:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hirdetésben megjelent tájékoztatás nem teljeskörű, a pályá-
zat feltételeiről szóló pályázati felhívás megtekinthető a József- 
városi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján (www.jgk.hu, www.jozsefvaros.hu), 
további tájékoztatás kérhető a Józsefvárosi Gazdálkodási Köz-
pont Zrt. irodájában személyesen (1084 Budapest, Őr utca 8. 
JGK Zrt. Elidegenítési Iroda), a 06-1/216-6961 telefonszámon, 
vagy e-mail-ben ertekesites@jgk.hu címen.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Cím: Bp. VIII., Bérkocsis u. 30.
Hrsz: 34792

Alapterület m2: 565

Jellege: kivett lakóház, udvar
Minimális vételár: 
193.000.000,- Ft
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Józsefváros Közösségeiért N. Zrt. 

(székhely: 1085 Budapest, Horánszky u 13.) állást hirdet  
a következő pozíciókban:

PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSER 
Főbb feladatok: pályázati projektek menedzselése

Az álláshoz tartozó elvárások: felsőfokú végzettség
átfogó tapasztalat/legalább 3 éves gyakorlat ESZA típusú, 

(elsősorban VEKOP) európai uniós pályázati projektek 
megvalósításában, elszámolásában

Előnyök: 
projektmenedzser végzettség, angol nyelvtudás

-----------------------------------------------------------------------
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 

MUNKATÁRS
Főbb feladatok, munkák:

ágazati, protokolláris és állami ünnepségek önálló 
szervezése és lebonyolítása 

Az álláshoz tartozó elvárások:
● Felsőfokú szakirányú végzettség vagy középfokú 

végzettség, szakirányú OKJ-s képesítéssel
● Legalább 1–3 éves, hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
Előnyt jelent:

Angol nyelvtudás
Minimális grafikai ismeretek

-----------------------------------------------------------------------
ÜGYVITELI MUNKATÁRS 

Főbb feladatok, munkák: 
számlák, szerződések és teljesítésigazolások készítése 
és ellenőrzése, nyilvántartása ügyviteli rendszerben, 

táblázatkezelés, elszámolások
Az álláshoz tartozó elvárások: 

● középfokú végzettség: érettségi és  
számviteli ügyintéző OKJ vagy pénzügyi  ügyintéző OKJ, 

közgazdasági érettségi és OKJ jogi asszisztens)
● pénzügyi adminisztráció területén 

szerzett tapasztalat
● Excel (alapfüggvények ismerete) 
Word felhasználó szintű ismerete

● házipénztárban illetve számlázásban 
szerzett tapasztalat előny

Előnyt jelent: 
Nonprofit cégnél szerzett tapasztalat

házipénztári, számlázási esetleg könyvelési tapasztalat
jogi asszisztensként végzett feladatok

------------------------------------------------------------------------
A PÁLYÁZATOKNAK TARTALMAZNIA KELL: 

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve  
a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek  

és szakmai tevékenységének ismertetését
az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolatát
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

Bérezés: megegyezés szerint  
(előzetes bérigény megjelölését kérjük)

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: a megpályázni kívánt 
munkakör megjelölésével az allas@jkn.hu e-mail címen. 

HIRDETÉS




