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Kétmilliárdos beruházás
A pályázat befejezõdött, a fejlesztés folytatódik

ÖNKORMÁNYZAT
„Európa Belvárosa” program

Kétmilliárdos fejlesztés valósult meg
Augusztus 12-én zárult le az az uniós támogatással kétmilliárd forintból megvalósult kétéves kulturális, közterület- és gazdaságfejlesztési program, amelynek eredményeképpen a józsefvárosi Palotanegyed még inkább a
pesti Belváros szerves részévé vált. A zárónapon a polgármester a kerület néhány vezetõjével és a tervezõkkel
együtt végigjárta a fejlesztések helyszíneit, ahol útjuk során a civilek néhány képviselõje is elkísérte õket. A kisebb, javításra váró hibák sem kerülték el a figyelmüket.
De a benyomás összességében igen pozitív volt. A terv
megvalósult, méghozzá igen szépen.
2007-tõl 2013-ig terjedõ
idõszakban az Európai
Unió számos olyan
városrehabilitációs programot
támogatott a tagországokban,
amelyek közös célja a versenyképesség javítása volt. Józsefvá-
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vel ezelõtt az „Európa Belvárosa” programot. A tervezés a
Rév8 Zrt. feladata volt, amely
hat lakossági fórumon vitatta
meg a közterületi fejlesztéseket.
A helyiek véleményét számításba véve határozták meg az

A programzáró séta: Kocsis Máté polgármester a CaPe és a negyed önkormányzati képviselõjével, háttérben a tervezõkkel

ros leginkább versenyképes negyede kétségkívül a páratlan
építészeti örökséggel rendelkezõ Palotanegyed. A 19. században ide települtek a nemzeti
kultúra legfontosabb intézményei (Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház, egyetemek), és ma
is országos jelentõségû oktatási
és kulturális intézményeknek
ad otthont. Ez az a negyed, ahova naponta háromszor annyian
lépnek be (tanulni, dolgozni
vagy szórakozni), mint ahány
állandó lakosa van.
A városnegyed turisztikai
vonzereje a közterületek és a helyi identitást õrzõ épületek megújításával növelhetõ. Ennek
szellemében indította el a VIII.
kerületi önkormányzat két év2

egyes utcaszakaszok funkcióit,
választották ki a burkolattípusokat, a kiültetendõ növényfajtákat és a kihelyezendõ utcabútorokat. A kivitelezést a negyedben élõ civilek csoportja, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület
ellenõrizte rendszeresen.

re a történelmi Belsõ-Józsefvárosban.
A program során 1600 m2 sétáló- és 10 900 m2 csillapított forgalmú utcát alakítottak ki a
Gyulai Pál, a Kõfaragó, a Mária
és a Horánszky utcában, illetve
a Gutenberg téren. Az útépítések mellett elültettek 50 fát, leraktak 30 kerékpártárolót, és öt
épület kapott díszkivilágítást
(Mikszáth tér 2., Horánszky u. 1.
és 13., Bródy Sándor u. 19. és
Vas u. 16.). Ezeknek is köszönhetõ, hogy a környék éjszaka is
izgalmas látnivalókat tartogat a
turisták számára. Az újratervezett és átépített utcáknak és tereknek köszönhetõen ma már a
Kálvin tértõl a Gutenberg térig
sétálóutcán juthatunk el. A lakosság visszakapta a köztereket,
és a város egyik legkellemesebb
övezetévé vált a fõváros Egyetemvárosa.
A kerület vezetése stratégiai
szerepet szánt az Európa Belvárosa programnak a helyi gazdaság fejlesztésében és a munkahely-teremtésben is. A barátságosabbá tett környezet a kávézók és éttermek vonzerejét növeli, emellett ösztönzi a kerületben még mindig virágzó kiskereskedelmet. Megélénkült az utcai kulturális élet is. A több ezer
látogatót vonzó programok
2010 júniusában a Palotanegyed
Fesztivállal indultak el, amelynek második felvonását augusztusban rendezték meg. A rendezvény sikerén felbuzdulva az
elmúlt két évben számos újabb

fesztivál helyszíne lett a Palotanegyed (tudományfesztiválok,
világtáncfesztiválok, „fõzdefesztek”).
Ebbe a folyamatba illeszthetõ
a Horánszky utca 13. alatti, fõvárosi védettséget élvezõ épület
felújítása és funkcióváltása is.
Az önkormányzati tulajdonban
lévõ, elhanyagolt állapotú lakóházból az egyetemi negyed kreatív energiáit kiaknázó többfunkciós épület lesz. Egyrészt
egy kulturális programokat kínáló és közösségi tevékenységeket szervezõ diákközpont, másrészt a kezdõ vállalkozókat különféle módokon támogató,
úgynevezett „inkubátorház”. A
mûszaki átadás már megtörtént,
most éppen a berendezkedés
zajlik.

80 százaléknak
tetszik
A pályázat határidejének megfelelõen 2012. augusztus 12-én
lezárult az Európa Belvárosa
program. Kocsis Máté polgármester leginkább az új közösségi háznak örül, amely nagy álma volt. Most a pincétõl a padlásig végigjárta. Az épület az átépítésnek köszönhetõen az eredeti hasznos alapterületének
kétszeresére nõtt, így 1500 négyzetméteres lett. Az utca felõl
nézve továbbra is kétemeletes,
de az udvari részre felhúztak
még egy szintet. A földszintet az
udvar felé megnövelve tágas fogadótér jött létre. Az udvar hátsó része nyitott maradt, alatta

Nemcsak szép –
hasznos is
A józsefvárosi önkormányzat által kimunkált pályázat megvalósítását az Európai Unió 900
millió forinttal támogatta. Ezt az
önkormányzat 760 millió forint
– az unió felé elszámolható – önerõvel egészítette ki. Az egyéb
forrásokat is beszámítva az elmúlt két évben több mint 2 milliárdos fejlesztést hajtottak vég-

Az átalakult Horánszky utca 13. – Az udvar alatti lejárat a nagyterembe vezet
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A „faltól falig” utcák tágasabbak lettek, és csillapult a forgalmuk

nyílik meg a teljes pincerészt
magában foglaló 300 férõhelyes
multifunkcionális nagyterem,
színpaddal, mellékhelyiségekkel, a fellépõknek szánt öltözõkkel.
Múlt és jövõ keveredik a házban, hiszen a lépcsõház historizáló festése a 19. századi eredetit követi. Míg ez egyértelmû
tetszést aratott, addig a külsõ
vakolat kellemes barna színe
már nem mindenkinek tetszett.
Szilágyi Demeter, a negyed önkormányzati képviselõje például nem tudja összeegyeztetni a
ház fiatalos funkciójával. Ezt leszámítva õ is elégedett mindennel. „Csak rá kell nézni az utcákra. Áttekinthetõbbek, tágasabbak, szebbek lettek. Készült egy
közvélemény-kutatás is, és az
ittlakók 80 százalékának tetszett
a program” – mondja. Minimális panaszról tud a megélénkülõ
utcai életre, a kiülõs vendéglátóhelyekre vonatkozóan. „Inkább

szerepet. „Nagyobb horderejû
dolgokkal bízzuk meg, ha támogatja a képviselõ-testület. A
közbiztonsági koncepció kidolgozását követõen a rendvédelmi szervek munkáját felügyeli
és hangolja össze külsõs szakmai alpolgármesterként.” A
polgármester sajnálatosnak ne-

ménye szerint a Városüzemeltetési Szolgálat vezetése nem sikertörténet. „Ez a konkrét megbízatás nem sikerült, Perlaki Attila múltbéli sikereit azonban
nem vitatjuk, sem a díszpolgári
címét, sem azt, hogy támogattuk a kinevezését.”
Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke a testületi ülést követõen elmondta,
Perlaki Attilát 2002-ben mint
rendõrkapitányt ismerte meg,
és nagyon jó személyes tapasz-

vezte a szocialisták vélekedését
arról az emberrõl, aki Józsefváros díszpolgára, és akit a szocialista párt tagjainak szavazatával
választottak meg a JVSZ élére.
Lapunk kérdésére Komássy
Ákos azzal magyarázta kijelentését: sajnálja, hogy ez lett a kinevezés vége. Õ is olyan embernek tartja Perlaki Attilát, aki sokat tett Józsefvárosért, de véle-

talatai voltak vele kapcsolatban.
Rendõrkapitányként felmutatott eredményei tükrében örült
annak, hogy Perlaki Attila beadta a pályázatát a JVSZ vezetésére, amit szintén jól irányított
és beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Rendbe tette a korábbi szocialista és SZDSZ-es
vezetés által hátrahagyott viszszás helyzetet.

Közbiztonsági koncepció
Új megbízatást kap a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetõje,
Perlaki Attila. Errõl Kocsis
Máté polgármester tájékoztatta a képviselõket az
augusztus 29-i rendkívüli
testületi ülésen. Józsefváros egykori rendõrkapitánya tavasszal érkezett a
JVSZ élére, a jövõben pedig a kerület közbiztonságának javítása érdekében
a közterület-felügyelet, a
most megalakuló polgárõrség és a rendõrség munkájának összehangolására
dolgoz ki koncepciót. Ezt
követõen, ha a képviselõtestület is támogatja, külsõs szakmai alpolgármesterként folytatná a közbiztonság érdekében végzett
munkáját.
erlaki Attila, Józsefváros
díszpolgára korábban tíz
évig vezette Józsefváros Rendõrkapitányságát, az õ nevéhez
köthetõ a kamerarendszer kiépítése és a prostitúció visszaszorítása is a kerületünkben. A
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nyugalmazott rendõrkapitány
tavasszal állt újra Józsefváros
szolgálatába a JVSZ élén. A
polgármester a testületi ülésen
megköszönte a városüzemeltetés élén végzett munkáját, és
számítva Perlaki Attila szakmai tapasztalataira, felkérte,
dolgozza ki a kerületi rendvédelmi szervek mûködésének
összehangolását, hatékonyabbá tételét. A koncepció kidolgozását követõen a polgármester végrehajtó feladattal bízná
meg Perlaki Attilát, mint külsõs szakmai alpolgármestert,
amennyiben a képviselõ-testület támogatja ezt az elképzelést.
A polgármester kitért rá: a közbiztonság területén jelentõs
változást várnak az új rendvédelmi koncepciótól és annak
végrehajtásától.
Komássy Ákos képviselõ
(MSZP) a testületi ülésen kifejtette: jót tesz Józsefvárosnak,
hogy Perlaki Attila visszavonul.
Kocsis Máté emlékeztette a
képviselõt, hogy félreértett valamit: Perlaki Attila nem viszszavonul, hanem a kerület vezetésében kap majd nagyobb

a Gutenberg téri szelektív hulladékgyûjtõ szigettel vannak
problémák, azt onnan eltelepítjük. Meg a kisboltok környékén
panaszkodnak az éjszakai italozók és randalírozók miatt. Ott
nincs pincér, aki rájuk szólna.
Ezért arra készülünk, hogy lekorlátozzuk, hogy mikor lehet
alkoholt árusítani, és ezzel automatikusan megszûnik ez a
probléma is.”
A fejlesztésnek a pályázat lezárultával sincs vége. A civil
szervezetekkel közösen kidolgozott új forgalmi rend kialakítása még folyamatban van. Ennek bevezetésével remélhetõleg megoldódik a negyedet terhelõ átmenõforgalom problémája. A Horánszky 13. alatt
berendezkedõ vállalkozás-fejlesztési és diákcentrum októberi megnyitásával pedig valószínûleg új fejezet kezdõdik Józsefváros kulturális és gazdasági életében.
B. É.
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Polgárõrség vagy erõszakszervezet?
A virtuális világ és a valóság
A képviselõ-testület nyári utolsó rendkívüli ülésén úgy
döntött, hogy engedélyezi a ,,Józsefvárosi” név felvételét
és használatát a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárõrség
és Katasztrófavédelmi Egyesület részére. A józsefvárosi
polgárõrség a közbiztonság megszilárdításában fontos
szerepet betöltõ önkéntes társadalmi szervezet, melynek
hatékony mûködését a városvezetés kiemelten fontos feladatnak tartja, az ellenzéki pártok azonban nem látják
ilyen egyértelmûen a kérdést. A testületi ülésen szintén
vita alakult ki az interneten megjelenõ, legtöbbször ellenõrizhetetlen hátterû hírek valóságtartalmáról.
polgárõrség olyan civil
szervezet, amelynek
alapvetõ célja a közrend védelme, a bûncselekmények számának csökkentése, a
közbiztonság javítása. Azokat
az állampolgárokat fogja össze,
akik tenni akarnak a bûnözés
ellen, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében, a kábítószer
visszaszorításáért, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javításáért. A polgárõrmozgalom jellemzõi az önkéntesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység és a politikai semlegesség. A polgárõrök tevékenységük során együttmûködnek a rendõrséggel, az önkormányzattal, a katasztrófavédelmi szervekkel és egyéb
rendvédelmi szervekkel. A józsefvárosi polgárõrök szeptembertõl jelen lesznek az iskolák környékén, és minden reggel fél nyolc és negyed kilenc
között állandó ellenõrzést tartanak.

Kaiser József képviselõ (Fidesz), a kerületi polgárõrség
vezetõje válaszában kiemelte: a
polgárõrséget nem erõszakszervezetnek, hanem védelmi
szervezetnek tekinti, amelyre a
közösségnek igénye van. Hozzátette: örömmel vette volna,
ha az MSZP tagjai közül is jelentkezett volna valaki az
Egyesületbe.
Vörös Tamás képviselõ (Fidesz) megdöbbentõnek nevezte a polgárõrség „erõszakszervezetnek” való titulálását, hiszen mint mondta, ezek az emberek a közösségért tesznek valamit, ráadásul önként „ez miért baj a szocialistáknak”?
Kaiser József szomorúan látja, hogy a polgárõrségrõl szóló
elõterjesztés ilyen vitákat generál. Úgy gondolja, egy felelõs
képviselõnek nyilván egy-két
kérdést fel kell tenni, de az,
hogy beleköt olyan dologba,
amely a kerület érdekét szolgálja, azt szégyennek nevezte.
Komássy Ákostól még korábban megkérdezte, ha a polgárõrséget munkásõrségnek hívAz elõterjesztésben is olvas- nák, akkor nem tekintené erõható érvek ellenére a kerületi szakszervezetnek?
polgárõrség létrehozásának
szükségességérõl vita alakult
Kocsis Máté a szocialista
ki a testületi ülésen. Komássy képviselõ azon állításával kapÁkos képviselõ (MSZP) azon csolatban, mely szerint a közvéleményének adott hangot, biztonsági feladatokat ellátó
hogy nem érti, miért van szük- szervezetek hanyatlóban vanség egy negyedik erõszakszer- nak, megjegyezte, ha a képvivezetre. Mint mondta: azt érti, selõ szerint hanyatlik a Józsefhogy a városüzemeltetés ebbéli városi Városüzemeltetési Szolképességei hanyatlóban van- gálat, akkor meggyõzõdött-e a
nak, de ettõl függetlenül úgy JVSZ-ben lévõ állapotokról,
gondolja, négy ilyen szervezet vagy az interneten megjelenõ
mûködése a Józsefvárosban fe- beírásokra, rágalmakra hagyatlesleges.
kozik? Ha az utóbbi szerint járt
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A kerületi tanévnyitón 38 józsefvárosi polgárõr vigyázta a rendet

el, akkor felhívja a figyelmét
arra, hogy a valóság ennél öszszetettebb szokott lenni. Kéri,
lépjen ki a virtuális világból,
menjen el a JVSZ-be, kérdezze
meg, hogy ott most milyen állapotok vannak, korábban milyen állapotok voltak, és mi
várható a jövõben.
Dr. Ferencz Orsolya képviselõ (Fidesz) jelezte, hogy továbbra sem kaptak konkrét választ arra, miért mondta a szocialista képviselõ, hogy hanyatlófélben vannak a rendfenntartásért felelõs szerveze-

tek. Ugyanakkor felhívta a figyelmét Komássy Ákosnak,
hogy ne csak az általa mûködtetett blogokat kísérje figyelemmel, hanem más társadalmi
oldalakat is. Mint mondta, az
online világ rendkívül veszélyes és sokan hajlamosak félre
értelmezni az ott látottakat,
mert azok nem mindig fedik a
valóságot. Kérte, nézzenek
meg más online oldalakat is,
mert az élet összetettebb, mint
néhány politikai blog, ahol
rendszeresen megnyilvánul az
az 5-6 ember, akikre aztán hivatkoznak.
nyz

Felhívás
Az alakuló Józsefvárosi Polgárõrségbe
várják olyan önkéntesek jelentkezését: akik
szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biz tonságosabb legyen, és akik szeretnének
tenni lakókörnyezetükért.
A büntetlen elõélet feltétel!
Jelentkezni lehet:
Szabó Eszternél:
Tel.: 459-2183, 459-2543
és Kaiser Józsefnél
a kaiserj@jozsefvaros.hu e-mail címen.
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Kerületi tanévnyitó ünnepség
„Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy
megtanítson szeretni, amit
csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.” SzentGyörgyi Albert Nobel-díjas biokémikus szavai
szolgáltak útravalóul gyermekeknek és pedagógusoknak egyaránt az idei
ünnepélyes kerületi tanévnyitón.
z eseménynek augusztus
31-én reggel a Deák Diák
Általános Iskola tornaterme
adott otthont. Az ünnepségen
az iskola dolgozói, tanulói mellett díszvendégként a kerület
vezetõi is részt vettek. Jelen
volt többek között Kocsis Máté
polgármester, Sántha Péterné
alpolgármester és Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke. Elsõként Várnai Andrásné igazgatónõ köszöntötte a megjelenteket,
majd Balás Rita tanárnõ vezényletével kezdetét vette a
színvonalas mûsor, mellyel az
intézmény tanulói és tanárai
készültek az eseményre. Az
Énekes Iskola csengõ-zengõ
hangú kórusa után másodikos
tanulók adtak elõ vers- és prózarészleteket, majd egy néptáncbemutatót csodálhatott
meg a közönség.
A mûsor után Zentai Oszkár
tartott tanévnyitó beszédet, mely-
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ben hangsúlyozta: a kerület vezetésének egyik legfõbb célja,
hogy a józsefvárosi gyermekek
számára a helyi intézményekben olyan színvonalas oktatást
biztosítson, ami megalapozza a
jövõjüket. Hozzátette,
hogy a tavalyi évi
kompetenciaszint-felmérések eredményei
alapján sikeresen valósítják meg ezt a célt.
Ezt igazolja az a tény
is, hogy az elõzõ évben szervezett tanulmányi versenyeken
1458 tanuló, a kerület
diákjainak 55 százaléka vett részt. Ezután
örömmel közölte azt a
hírt is, hogy 2012-ben
az elõzõ évekhez képest nõtt az általános iskolás tanulók létszáma. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az idei tanévtõl a szülõi munkaközösségek
és az iskolaszék mellett létrehozható egy intézményi tanács,
ahol a szülõk, a tanulók, a nevelõtestület, a kerületi önkormányzat, a történelmi egyházak
és a helyi gazdasági kamarák
képviselõi ülhetnek egy asztalhoz. Arra kérte a szülõket, éljenek ezzel a lehetõséggel.
Az ünnepség következõ részében az elismeréseké volt a fõszerep. A díjazottak közül elsõként Dr. Ács Katalint, a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat most nyugdíjba
vonult vezetõjét köszöntötte Kocsis Máté polgármester abból az
alkalomból, hogy augusztus 20án Trefort Ágoston díjat nyert.
Ezt követõen azokat díjazták,

akik hosszú évtizedek óta odaadóan oktatják, nevelik, gondozzák a gyerekeket. A 20, 30 és
40 éves törzsgárda-kitüntetéseket Kocsis Máté polgármester
adta át, a kitüntetett kollégákat

pedig Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte virágokkal.
A díjak átadása után Kocsis Máté pohárköszöntõt tartott, melyben sok erõt, humort és jó egészséget kívánt a pedagógusoknak
és a diákoknak a most kezdõdõ
tanévhez, majd gratulált a díjazottaknak, és megköszönte azt
az elhivatottságot, amelynek köszönhetõen ilyen hosszú ideje
vannak ezen a pályán.
20 éves törzsgárda jutalomban részesültek:
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda: Beczásy Anna, óvodapedagógus; Horváth Istvánné, óvodapedagógus; Ligetfalvi
Erika, óvodapedagógus; Tapolcsányi Józsefné, dajka
Katica Bölcsõde és Napközi
Otthonos Óvoda: Maruszki
Károlyné, dajka
Szivárvány Napközi Ottho-

nos Óvoda: Vígh Péterné, dajka
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos
Óvoda: Csillag Márta, ügyintézõ
Józsefvárosi
Zeneiskola:
Balázsné Szatmári Éva, igazgató-helyettes; Jurkó Mihályné,
zongoratanár; Katona Gáborné
Malmos Edit, igazgató;
Losonci Téri Általános Iskola:
Bohusné Nemes Krisztina, tanító; Borsodi Zsuzsanna, takarító;
Csóti Jánosné, tanító; Harcziné
Kosár Andrea, tanító, gyermekvédelmi felelõs
Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola: Antalné Fáskerti Ildikó,
tanító; Hankusz Lászlóné, tanító; Dr. Tóthné Hunyadi Judit,
tanító
Németh László Általános Iskola: Cseszlainé Harsányi Tünde, matematika-fizika szakos tanár; Hüttner Mónika, Iskolatanító; Juhász Irén, tanító; Siklósiné
Kósa Anikó, földrajz-testnevelés
szakos tanár
30 éves törzsgárda jutalomban részesültek:
Gyerek-Virág Napközi
Otthonos Óvoda: Pálné
Csõsz Ágnes, óvodapedagógus
Katica Bölcsõde és Napközi Otthonos Óvoda:
Lukácsné Varga Katalin,
óvodavezetõ-helyettes
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda: Kozma
Lajosné, óvodapedagógus
Józsefvárosi Zeneiskola:
Munia Zoltán, oboa-szolfézs tanár
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési Központ: Nagy Gáborné, pedagógus; Pallosné Dessewffy Ágnes,
pedagógus
Losonci Téri Általános Iskola:
Farkas Marianna, tanító; Kériné
Böröcz Klára, igazgató-helyettes; Orosz Marianna, tanító;
Pihokker Árpádné, kézbesítõ;
Szabó Rita, tanár
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola: Szalontai
Sándorné, tanító, gyermekvédelmi felelõs
40 éves törzsgárda jutalomban részesültek:
Kincskeresõ Napközi Otthonos Óvoda: Tavaszi Józsefné,
óvodavezetõ
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda: Völgyesi Anna, óvodavezetõ
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Józsefváros egy gombnyomásra
erületünk egy ingyenesen letölthetõ okostelefon alkalmazással teszi
kényelemesebbé az itt lakók és az ide látogatók életét. Mostantól minden józsefvárosi információ elérhetõ, néhány kattintással megtudhatjuk, hogy mi történik a kerületben, sõt programokat, kiállításokat, koncerteket kereshetünk estére. Azt is megtudhatjuk, melyik utcákat
kerüljük, hol vannak útlezárások, vagy
melyik játszóteret újítják fel éppen. Segítségével kitalálhatjuk, hova menjünk
vacsorázni, vagy éppen mely cukrászdákban kapható az ország tortája. De a
nyitvatartások és a képviselõi fogadó
órák is egy pillanat alatt kideríthetõk a
Az itt látható QR kóddal már le is tölthetik
segítségével.
az alkalmazást okostelefonra!
Az interaktív multimédiás alkalmazás
a kerület közel 200 kiemelt helyszínét,
nevezetességét mutatja be az érdeklõdõ könnyen szerezhetünk információt.
számára. A kulturális eseményekrõl és a Megismerhetünk 23 kulturális nevezekerületben található szolgáltatásokról is tességet, a kerületben található felsõok-

K

tatási intézményeket, 32 sétaútvonalat,
és megtekinthetjük az állandóan frissülõ eseménytárat is. Emellett 18 szálláshely, illetve 21 étterem és cukrászda
adatait és nyitvatartási idejét is elolvashatjuk, és 15 helyszín szabadidõs és
sportolási lehetõségei közül is válogathatunk.
A kerület kiemelt szolgáltatásának, a
Józsefváros kártyának elérési helyei
szintén megtalálhatók az applikációban. Az egyes beváltó helyekrõl rövid
leírás olvasható, sõt a címek térképen is
megjeleníthetõk, útvonaltervezéssel
együtt. Az applikációban elérhetõ adatokban bármilyen szóra rákereshetünk,
de kategóriák szerint is böngészhetünk.
A Józsefváros kulturális életét, helyszíneit bemutató „Józsefváros” alkalmazás
ingyenes letölthetõ az okostelefont használók számára az AppleStore-on és az
Android Market-en keresztül.

Küzdelem a növények életéért
Vannak olyan idõjárási
elemek, amikkel az embernek nagyon nehéz felvenni a harcot. Ilyen az évrõl évre fokozódó nyári
hõség is. A városi hõség
legjobb ellenszere a zöld,
azonban a perzselõ nap
miatt egyre gyakrabban
fordul elõ, hogy a frissen
telepített növények megmentése érdekében tett
minden erõfeszítés hiábavalónak látszik. A rengeteg befektetett energia és a
szorgalmas munka alig
hoz gyümölcsöt.
z történt többek között a
Vajda Péter utcában is, ahol
tavasszal a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából az
Alpinia Építõipari Kft. gyöngyvesszõkkel (Spiraea) telepítette
be az osztósávot. SomorjaiTamássy Zsolt, az Alpinia Kft.
városklímával
kapcsolatos
ügyekben illetékes szaktanácsadója lapunknak elmondta,
hogy a tavasszal telepített növényeket a szokatlanul tikkasztó
és hosszú nyári hõségben hiába
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öntözik háromszor olyan sûrûn,
mint ahogy az átlagos nyári körülmények között indokolt lenne, mégis temérdek növény szárad ki.
Az Önkormányzat által megbízott szakemberek napról napra a növények túléléséért küzdenek, az aszfalt és a házfalakból
áradó forróság miatt ugyanis
egyedi hõsziget, légköri aszály
alakult ki az aszfaltburkolattal
körülvett osztósáv környezetében, így a gyöngyvesszõk körül
is. Az aszfaltból áradó, 56 fokos
hõséggel szemben pedig szinte

tehetetlenek. Sokszor erejükön
felül is mindent megtesznek,
amit lehet, de csak akkor derül
ki, mennyi növényt sikerült életben tartani, amikor már az utolsó hõhullám is elvonult.
„Most nagyon nehéz, az életben maradásért vívott küzdelmet folytatnak a növények, mi
pedig mindent megteszünk,
hogy segítsük õket. A nem átlagos körülmények miatt szokatlan, talán furcsának látszó
módszereket is alkalmaznunk
kell. Ezért hagytuk életben például a növények között a gyo-

mokat. Akárcsak a többi zöld
növény, azok is javítják a mikroklímát, párologtatnak és árnyékolnak. Persze azt nem
hagyhatjuk, hogy felmagozzanak, mert akkor késõbb nagyon
nehéz lenne kiirtani õket. Emellett különleges, talajlakó baktériumokkal is beöntöztük a földjüket a növények szárazságtûrésének fokozása érdekében”magyarázta lapunknak a szakértõ. „10 éve még semmi gond
nem lett volna. A globális felmelegedés miatt azonban anynyira megváltozott Budapest
klímája, hogy ilyen körülmények között szélsõségesen száraz - akár félsivatagi - éghajlatot tûrõ növényeket, például tamariskát, alap galagonya fajokat, szárazságtûrõ díszfüvekkel, akár jukka pálmával kombinálva lehetne elõültetni, és ha
azok megtelepednének, leárnyékolnák a többi, kevésbé extrémen szárazságtûrõ növényt
is. Úgy már azok is nagyobb
eséllyel maradnának életben, folytatta, majd hozzátette: Ez
azonban még a jövõ zenéje.
Most minden erõnkkel azon vagyunk, hogy minél többet megmentsünk a tavasszal kiültetett
gyöngyvesszõk közül az õszi
pótlási idõszak elõtt.”
T.O.

KULTÚRA

Slágerparádé a Rezsõ téren
Szenes Iván-koncert a második évfordulóra
Tõsgyökeres józsefvárosi volt. Hiába csábították, nem
szívesen tette ki a lábát a Tisztviselõteleprõl. Mégis eljutott az emberekhez. Számtalan felejthetetlen sláger, zenés színdarab, tucatnyi film, tévéjáték, operett fûzõdik
Szenes Iván nevéhez. Tavaly szeptemberben, halálának
elsõ évfordulóján Józsefváros egy fantasztikus koncerttel
emlékezett meg róla. A hagyomány idén folytatódik, a
belépés újra ingyenes lesz. A magyar könnyûzene állócsillagaival való találkozásra és örökérvényû slágerekre
számíthatnak azok, akik szeptember 13-án kilátogatnak a
Rezsõ térre. Koncert elõtt Szenes Iván lányával, Andreával nosztalgiáztunk kicsit a helyszínen.
ház, ahol Szenes Iván született, élt és alkotott, szerényen simul bele a Rezsõ teret
övezõ házsorba. Nehéz elhinni,
hogy itt egy kultúrtörténeti jelentõségû színház rejlik – a Szenes SzínHáz. A Házban alkotott
a huszadik század elsõ felében
Iván édesapja, Szenes Andor is,
aki még Kálmán Imre és Lehár
Ferenc operettjeihez írta a dalszövegeket. És ugyanazon a pianínón, amelyen õk játszottak,
Szenes Iván késõbb Fényes Szabolccsal, Bágya Andrással, Nádas Gáborral komponálta a dalokat. Ó, ha ezek a falak mesélni
tudnának! De most már csak
Szenes Andrea tud mesélni.
A család úgy került a Józsefvárosba, hogy Iván anyai nagyszülei magáninternátust hoztak
létre ideges és gyenge tehetségû
gyermekek részére. A nagypapája, Kelemen Iván gyógypedagógiai tanár nem volt nagyon
gazdag, és Budapestet felmérve
megállapította, hogy Józsefvárosnak ezen a pontján ugyanolyan tiszta a levegõ, mint a
Gellérthegyen. Ezért megvette a
házat a Rezsõ téren, és kb. húsz
növendéke volt a családnak.
Már Iván édesanyja is ide született, és 98 éves koráig élt itt.
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A legendás alkotóhely
Iván is ragaszkodott a házhoz.
És mivel elég lusta volt, a neves
zeneszerzõk és a híres elõadók
mind kénytelenek voltak idezarándokolni hozzá. Kicsit megilletõdve lépek be Andreával a
Rezsõ téri templomra nézõ szobába, ahol Szenes Iván alkotott.
„Az volt a módszere, hogy
heverészett az ágyán, a zongo-

és Bodrogi, Hofi és Koós, majd
Kovács Kati.

Mintha nyaralnál

Színház a Házban
Együtt csinálták 2009 óta a Szenes SzínHázat is. Eleinte tévéstúdióként mûködött a Rezsõ téri kisszínház, de idén márciusban megnyílt a közönség elõtt
is. Összesen száz fõ ülhet le benne. Sok tévémûsor ment le ebbõl
a házból a közszolgálati és kereskedelmi tévékben is. Most ismétlik éppen az MTV egyik legsikeresebb saját készítésû mûsorát, a „Nemcsak a húszéveseké a
világ – Szenes Iván írta” címû
sorozatot, amelyben Bodrogi
Gyula és a szerzõ válogat a bõ
kétezer darabos dalkincsbõl.
Szenes Iván szerint százhúsz lett
sláger. Kislány a zongoránál, Isten
véled édes Piroskám, Mindenkinek
van egy álma, Találkozás egy régi
szerelemmel, Nehéz a boldogságtól
búcsút venni – sorolhatnánk kifulladásig.

A lakás falait mindenütt fényképek borítják, az egyiken a kis
Andrea zongorázik, mellette a
szülei, Iván és Kornay Mariann
színésznõ. Andrea azonban
nem készült zenei pályára. „Én
komoly ember akartam lenni” –
mondja. (Vagyis nem olyan bohém, mint az Iván.) – Mindig éjszakáztak, jöttek a zeneszerzõ
ristát meg leültette a pianínó- bácsik, buli reggelig, nekem
hoz. Iszogattak, baccardiztak, és meg iskolába kellett menni. A
addig játszatta a dallamot, míg szüleim nagyon el voltak foglalkész nem lett a dal – meséli va, én szinte az utcán nõttem fel.
Andrea. – Egyetlen olyan szer- Nagyon szeretem a Tisztviselõzeménye van, amelynek elõre telepet. Itt kicsit olyan, mintha Újra itt a nagy csapat
Hogy jött létre a tavalyi koncert?
„Apám halála után Kocsis Máté
polgármester eljött részvétet
nyilvánítani, és kitalálta, hogy
itt a Rezsõ tér, ahol apám élt, itt
rendezzük meg ezt a koncertet a
dalaiból” – mondja Andrea és
egy DVD-t ad a koncertrõl „Életem leggyönyörûbb pillanatait
látod rajta. Most jelenik meg.”
Szeptember 13-án 18,30-kor
Bodrogi Gyula vezényletével
megint színpadra lépnek a Szenes-istálló legjobb „paripái”.
Mert a nagy lóverseny-rajongó
az énekeseit is lovakhoz hasonSzenes Andrea és Szenes Iván – különleges apa-lány kapcsolat volt
lította. Vetélkedtek is érte, hogy
közöttük
ki kapja meg a dalait, mert azokból biztos siker lett. Aradszky,
megírta a szövegét, a Hosszú az nyaralnál. A szomszédban a Koós, Zalatnay. Megint ott lesz
a nap. Elvitte Fényes Szabolcs- Népliget, a Rezsõ tér a temp- az Apostol együttes, sõt még
hoz, aki azt mondta, hogy a kü- lommal, az Orczy-park a tóval.” Nagy Feró is a Beatricével. De
szöb szóra nem lehet zenét írni.
Andrea a Vajda Péter általá- megjelennek napjaink csillagai
Elvitte a Kerekeshez, akinek nosba járt, majd a Fazekas gim- is: Wolf Kati, akinek tavaly Koszintén eltorzult az arca. Végül náziumba. Okos lány volt, ké- csis Máté adta át az elsõ Szenes
elvitte a Behárhoz, de ott már sõbb a pszichológia doktora lett, Iván-díjat. Dér Heni, Tabáni Istleült a zongorához, és játszott a könyve ma is tankönyv az ván és Kocsis Tibor, az X-faktor
hozzá egy vak zenét. Behár idõ- egyetemen, de végül csak nem legújabb gyõztese. És itt lesz az
sebb, udvarias úr lévén azt tudta kikerülni, hogy belekerül- idén „született csillag”, azaz
mondta: Hát ennél jobbat én jön a médiába. A köztévés alel- Mészáros János Elek is, aki a fisem tudnék hozzá írni, mint nökségéig vitte. Apa és lánya az náléban Szenes Andor és Iván
amit te feljátszottál. Apám sze- utolsó 5-6 évben már szorosan egyetlen közös szerzeményét
rint mindegyikük jobb zenét írt együttmûködött. Andrea fejezte énekelte: a Mûvészhimnuszt a
volna, mint õ, de hogy ennél na- be Szenes Iván szerzõi albumát, Montmartre-i ibolyából.
gyobb slágert nem, az biztos.”
amely az idei Fonogram-gálán
Érdemes lesz tehát kimenni a
Az ablak melletti falnál ter- elnyerte az év legjobb hazai szó- Rezsõ térre, és idejében helyet
mészetesen ma is ott áll a le- rakoztató albumának járó szak- foglalni a templomnál felállítangendás pianínó, amelyre kö- mai díjat, az Aranymikrofont. 22 dó színpad elõtt. Tavaly ugyannyökölve ugyancsak legendák sláger, közöttük pedig Iván be- is négyezer ember töltötte be a
tanulták a dalokat: Latabár szél. Hosszú élete bölcsességeit hatalmas teret.
Kálmán, a kis Kabos, Törõcsik hagyja ránk.
Bogdán Éva
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Ingyenes parkolás a gyermekintézmények elõtt

j kedvezménnyel indítja
az idei tanévet az önkormányzat. Szeptembertõl a szülõk reggel 8:30-ig ingyen parkolhatnak a Józsefvárosban található valamennyi bölcsõde,

Ú

óvoda és általános iskola környékén. A reggeli rutint szeretné megkönnyíteni a kerület vezetése azzal, hogy a szülõket
mentesíti az oktatási intézmények környékén a parkolódj fi-

kat a Közterület-felügyelet regisztrálja, és nem bírságolja
meg egészen 8:30-ig. Az önkormányzati döntés nem korlátozza a leadható rendszámok számát, így az sem okoz gondot,
ha a szülõk felváltva viszik a
kicsiket.

zetése alól. Kocsis Máté polgármester azzal indokolta javaslatát, hogy a legtöbb szülõ egyszerre viszi gyermekeit óvodába, iskolába, és a mûveletet tovább bonyolítja, ha ez idõ alatt
még az automatát is fel kell keJózsefváros minden évben
resni, majd aprópénzt kell elõ- próbál újabb kedvezménnyel
venni a jegyvásárláshoz.
segíteni a kerületben tanulóknak. Már hagyománnyá vált,
Szeptember 3-tól ezért a fize- hogy jól felszerelt tolltartót adtõ övezetben található intézmé- nak a józsefvárosi iskolákba jányeknél a teljes utcahosszban, ró, kerületi lakos iskolakezaz ezzel párhuzamos és az arra dõknek, így volt ez az idén is.
merõleges utcákban, illetve az Tavaly a parkolási bevételeképület elõtti téren és a térrel bõl számos gyalogátkelõhely
érintkezõ utcákban is ingyene- újult meg a forgalmasabb utsen parkolhatnak azok, akik cákban lévõ iskoláknál, és firendszámukat felíratják az is- gyelemfelhívó táblákat helyezkola, óvoda vagy bölcsõde ve- tek ki, ezzel is figyelmeztetve
zetõjénél. Ezeket a rendszámo- az autósokat.

Megújult a Strázsa utca
J

úniusban lakossági kezdeményezésre a tatabányai székhelyû
Vértesaszfalt Kft. ügyvezetõje, Borbély Sándor, közérdekû felajánlást tett a VIII. kerületi Strázsa utca rendkívül rossz állapotú,
Hõs és Tisztes utca közötti szakaszának felújítására. A felajánlást
a képviselõ-testület a 2012. június 21-én tartott ülésén elfogadta,
a megállapodást az önkormányzat július 27-én aláírta. A Kisfalu
Kft. – mint felkért bonyolító – a lakókkal és a Vértesaszfalt Kftvel történõ egyeztetést követõen az útszakaszt augusztus 21-én
adta át munkavégzésre.
A felajánlásnak köszönhetõen a Strázsa utca 573 m2 felületen
új aszfalt-kiegyenlítõ és kopóréteget kapott, a meglévõ
aknafedlapok egy szintbe kerültek, és biztosították a megfelelõ
csapadékvíz-elvezetést is. A munkát augusztus 28-án a Felajánló befejezte.

Már lehet pályázni
a fûtési rendszerek
korszerûsítésére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az
Új Széchenyi Terv keretében augusztus
27-tõl a keret kimerüléséig több mint
864 millió forintot biztosít vissza nem
térítendõ, utófinanszírozású támogatásokra. Az elnyert összegek kondenzációs kazántechnológiát és megújuló energiát hasznosító fûtési rendszerek beszerzésére és telepítésére fordíthatóak.
ûtéskorszerûsítésre kizárólag természetes személyek, láncházak, sorházak,
ikerházak, családi házak és legfeljebb
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A Strázsa utca megújult burkolata a csapadékvíz-elvezetés
biztosításával

négylakásos társasházak tulajdonosai
nyújthatnak be pályázatot, ha az érintett lakóépület 2006. december 31. elõtt kiadott
jogerõs használatba vételi engedéllyel rendelkezik. Az elnyerhetõ támogatás a beru-

házás értékének 40 százaléka, de kondenzációs gázkazán beépítésével lakásonként
legfeljebb 850 ezer forint, megújuló energiát hasznosító hõtermelõ berendezés (napkollektor, hõszivattyú, brikett, pellett) telepítésével lakásonként maximum 1,5 millió
forint. A berendezések beszerzésének és
beüzemelésének költségén felül támogathatók a korszerûsítéshez kapcsolódó tervezési, tanúsítási és engedélyeztetési munkálatok költségei is. Az Új Széchenyi Terv
„Fûtéskorszerûsítési Program" pályázati
felhívása, a pályázati útmutató és a további kapcsolódó információk a www.kormany.hu oldalon és az ÉMI Építésügyi
Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit
Kft. honlapján (www.emi.hu/futeskorszerusites) érhetõek el.

KÖZÉLET
mutatásával folytatódik. Október 5-én a Sajótól a Szinvavölgyig
tart az ismerkedés, november 9én Bükkalját látják vendégül, denem várták a központi segítsé- cember elsején pedig már a soget, és addig küzdöttek, míg rozat 25. jubileumi gálaestjét renmeg nem valósult. És nyolc éve dezik meg.
mûködik is.

Évadnyitó a Polgárok Házában
A tíz éve megalakult polgári körök és a Józsefvárosban
nyolc éve megnyílt Polgárok Háza jelentõségét méltatták
a megjelentek a kilencedik évadnyitón. Az ünnepi esten
beszédet mondott Kubatov Gábor, a Polgárok Házának
ügyvezetõ igazgatója, László Tamás, a házat fenntartó
Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hende Csaba honvédelmi miniszter és Balog Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere.
ugusztus 23-án a rekkenõ hõség ellenére zsúfolásig megtelt a Visi
Imre utcai Polgárok Háza. Még
az elõtérben elhelyezett kivetítõ
elõtt sem lehetett üres széket találni. Sokakat meghívtak azok
közül, akiknek az adományaiból 2004 augusztusában létrejöhetett ez a közösségi tér. Neveik
hosszú listái ott olvashatók körben a falakon, a nemzeti lobogó
és a kereszt társaságában.
A vendégek között volt gróf
Bethlen István, Makovecz Pál,
Blaskó Balázs, Markó Iván,
Szentmihályi Szabó Péter,
Saárossy Kinga és Beregszászi
Olga mûvésznõk, Takaró Mihály mûvészettörténész, Kelemen László, a Hagyományok
Háza igazgatója. Vastaps és virágcsokor köszöntötte Jókai Annát, a Magyar Érdemrend nagykeresztjével augusztus 20-án kitüntetett írónõt. Érkeztek vendégek a Kárpát-medence távolibb tájairól is, többek között
Sepsiszentgyörgyrõl, Kalotaszegrõl, Brünnbõl és Lendváról.

A

Mi kell a sikerhez?
Kubatov Gábor házigazgató köszöntõjében emlékeztetett arra,
hogy 1989-ben eltûnt a diktatúra
és megnyíltak a lehetõségek, de a
rendszerváltás nem hozta vissza
automatikusan a polgári, civil
világot. Azt, amely valaha szinte mindenhol megvolt, minden
kisvárosban, községben, kerületben. Amelyet nem felülrõl
szerveztek, hanem önmagától
szervezõdött:
népdalkörök,
kertbarátok köre, olvasókörök
stb. formájában, ahol az emberek rendszeresen találkozhattak
egymással. Ilyen hely lett végül
2004-ben a Polgárok Háza,
amely kicsiben pótolja ezt a hiányzó civil világot. Kultúrháznak is lehet nevezni, ahol vigyáznak a magyar értékekre,

Vereségbõl áldás

A Kárpát-medence
népmûvészete

politikusokkal is lehet beszélgetni benne, kérdezgetni õket,
de közösségi tér is, ahol az ember lelki társakat találhat magának. Az igazgató mint minden
évben, most is köszönetet mondott annak a sok tízezer embernek, akik adományaikkal lehe-

A nyolc év egyik igen sikeres
és nívós rendezvénysorozata a
„Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet” címet viseli. Az
egyes tájegységeket népmûvészeti kiállítással, a helyi népzene, néptánc, népdalok, népmesék, a jellegzetes gasztronómia
bemutatásával igyekeznek a
szervezõk közelebb hozni a
pesti polgárokhoz.

tõvé tették ennek az épületnek a
megvásárlását és átépítését. Ki
mivel tudta – volt, aki ezer forinttal, volt, aki sokkal többel.
Ez volt az elsõ év a tavaly
szeptemberben elhunyt Makovecz Imre nélkül, aki tanítványaival az épületet megtervezte,
és akinek a szigorú tekintete,
odafigyelése és az amögött meghúzódó jószándék rendkívüli
módon hiányzik ebbõl a házból
is. Mit gondolhatott Makovecz a
magyarság és Európa kapcsolatáról? Talán ugyanazt, mint Kodály Zoltán, aki azt mondta,
hogy Európa nem arra kíváncsi,
hogy hogyan utánozzuk õket,
hanem hogy mit adunk mi magunkból. Mi kell az európai sikerhez? Kubatov szerint három
dologra biztosan szükség van.
Elõször is mindenkinek tennie
kell a saját boldogulásáért. Másrészt kellenek hozzá vágyak és
álmok, harmadrészt pedig addig kell küzdeni, amíg el nem
értük a célt. A Polgárok Háza
erre is példa. A megálmodói

Az elsõ három évad elõadásait 2012 májusáig bezárólag most
egy reprezentatív képes albumban jelentette meg a Polgárok
Háza. Huszonegy tájegységet
ismertet a kötet, érintve mind a
nyolc trianoni utódállamot,
hasznos információkat közöl a helyi magyar közösségekkel
való kapcsolatfelvételhez, valamint gyönyörû képekben mutatja be a sorozat rendezvényeit és ezeken
keresztül az egyes tájegységek népmûvészetét. Sigmond Bertalan, a népmûvészeti
estek fõ szervezõje
ajánlotta a közönség
figyelmébe a kiadványt, amelyet a ház késõbbi rendezvényein, valamint az elsõ emeleti
programirodában lehet megvásárolni 2500 forintos áron. A sorozat egyébként szeptember 7én Tokaj-Hegyalja és a felvidéki
Bodrogköz népmûvészetének be-

Hende Csaba szinte házigazdaként szólalt fel, hiszen miniszterségét megelõzõen õ volt a házat létrehozó Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Visszaemlékezett a
10 évvel ezelõtti idõre, amikor a
váratlan és megrázó választási
vereség után Orbán Viktor felhívására szerte az országban polgári körök jöttek létre, összesen
több mint 11 ezer. A Demokrácia Központba bejelentett taglétszám meghaladja a 163 ezret.
Hasonló dolog történt idén januárban, amikor százezrek
mentek el a Békemenet Magyarországért szimpátiatüntetésre,
amely megfordította a politikai
diskurzust és új irányt szabott
az eseményeknek. Hende Csaba
itt mondott köszönetet a polgári
erõknek ezért a kiállásért, amely
mint mondta, mindennél többet
jelent számára.
Balog Zoltán, a református lelkészbõl lett emberi erõforrás miniszter szerint a hit, a szeretet és
a tiszta szándék segítette a polgári oldalt a vereségek utáni
talpra állásban. „Amikor minden közpénz a másik oldalon
volt, és magáncélokra használták, mi a magunkét használtuk
közcélra.” Ez a tábor megtanulta, hogy hogyan lehet egy vere-

ségbõl áldás. A polgári körök
mindig a magyarok egymás
iránti szolidaritásának szükségességére emlékeztetnek. „Ez
erõsebb minden hatalmi köteléknél, akárhány évig kormányzunk is még” – fejezte be beszédét a miniszter.
B. É.
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Folytatódik az erdélyi idõutazás
A nagyközönség számára eddig ismeretlen Orbán Balázs-fotókkal gyarapodott a Nemzeti Múzeum szeptember
23-ig látható kiállítása
Megismételt pillanat – Fekete Zsolt fotográfiái Orbán Balázs és Veress Ferenc
nyomában címû tárlat új, kimagasló kultúrtörténeti értéket képviselõ mûtárgyegyüttessel bõvült augusztusban. Akik
korábban látták a kiállítást, és megõrizték
a belépõjegyüket, azoknak nem kell újabb
belépõt váltaniok, hogy megtekintsék a kibõvített tárlatot.
Érdemes visszamenni. Az augusztus 14én tartott sajtóbemutatón dr. Csorba László,
a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója
mutatta be Orbán Balázs 1862–1868 között
készített, eddig soha, sehol ki nem állított,
eredeti fényképeit. Néhány darab megjelent
ugyan korábban reprodukcióként publikál-

A

va, de az eredeti példányokat eddig még sohasem látta a szélesebb közönség. A Román
Állami Levéltár Maros megyei fiókjának
gyûjteményében õrzött, történeti és fotótörténeti szempontból is kimagasló értékû Orbán Balázs-fotográfiák a
két intézmény együttmûködésének eredményeként most elõször
kerülnek bemutatásra.
Az eredeti képek kikölcsönzése kulturális diplomáciai sikerként könyvelhetõ el, mert romániai levéltárból eddig még
nem valósult meg Magyarország felé ilyen
tranzakció. A fõigazgató
elmondása szerint most az egyetlen számottevõ akadályt az adminisztráció jelentette.
(A nemzetközi mûtárgykölcsönzési akciókhoz hasonlóan biztosítást kellett kötni az ország területét elhagyó mûtárgyakra, de a levéltári anyagok biztosítási értékének felbecsülésére külön speciális szakértõt kellett találni.)
Orbán Balázs 1862-ben megkezdett, hatéves erdélyi utazásának eredményeképpen
1868 és 1873 között adta ki A Székelyföld le-

Hahó, itt vagyunk!

Tisztelt Józsefvárosi Lakók, Civil Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése alapján Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és
Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítása készül a Kisstáció
utca – Futó utca – Nap utca – Vajdahunyad utca által határolt
területre (111-es tömb) vonatkozóan.
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írása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címû, hatkötetes mûvét.
Leírásai mellett a publikált képekkel is jelentõsen hozzájárult a magyar nemzeti önismerethez. Bár nem volt hivatásos fényképész, a kutatóútján folyamatosan fényképezett. A kor nyomdatechnikája azonban még
nem tette lehetõvé ezeknek a fotóknak a
közlését, ezért a felvételek alapján neves rajzolók és metszõk segítségével, fametszetek
formájában készültek a
kötetek illusztrációi. A
hat kötetet összesen 356
fametszet illusztrálja.
A felvételek üveglemezei mára sajnos elkallódtak, megmaradt viszont a mû lapjairól ismert fametszetek alapjául szolgált fotográfiák,
rajzok és akvarellek jelentõs része. Ezeket õrzi a marosvásárhelyi
levéltár. Ma Orbán Balázs 180 fényképfelvétele ismert, ebbõl 164 darab a levéltár tulajdona. A Nemzeti Múzeumban most kiállított eredeti felvételeken néhol még az író által a rajzolókhoz intézett utasítások is megtalálhatók. A kiállítóterem közepén felállított hat üvegtárló anyaga a mûvelõdéstörténeti értéken túl bepillantást nyújt a 19. század közepének nyomdai és fotózási technikájába is.
B. É.

tt a Koszorú utcai „tengeralattjáró”. Jelentkezünk. A
hajó kapitánya vagyok.
Hajléktalanok voltunk. A
„zászló” mindenkinek áll, Isten, vagy a Sors ne adja!
Ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki. Bárkik vagyunk, mint Te is. Csak nincs
hol laknunk. És a bárkiség azt
jelenti, hogy különbözünk.
Egymástól és mindenki mástól:
minden ember egyszeri és
megismételhetetlen. Te is!
Most hálásak vagyunk. Csak
ezt nagyon nehéz kifejezni. Lehet, hogy Neked is. Ahhoz
szoktunk, hogy a bajainkat és a
hiányainkat fejezzük ki. Én is.
Lehet, hogy talán Te is.

I

Bejött a Lélekházba egy Zsuzsa nevû hölgy, és adományozott két frissen vásárolt, originál csomagolású pingpongütõt. Nem használt, elnyûtt pulóvereket hozott, kuka helyett
nekünk szánva, vagy a rég kidobásra ítéltetett könyveit…
Pénzt adott ki, amibõl ajándékot hozott, mert olvasta, hogy
talán lesz pingpongasztalunk.
Ez most a legfõbb szórakozás.
Munka után és józanul.
Zsuzsa pingpongozott velünk, beszélgetett, mosolygott,
együtt voltunk. Ez is ajándék.
Élünk. Újra élünk. Zsuzsa is
tudja. Isten áldja õt. Téged is.
Horváth Szilveszter

A módosítás célja: a terület fejlesztési lehetõségének, beépíthetõségének biztosítása és a szabályozás egységesítése, rendezése. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. 9.§ (2) a) alapján a tervezett szabályozással kapcsolatban az érintettek 15 munkanapon belül javaslatokat és
észrevételeket tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak a
Polgármesteri Hivatalban a Fõépítészi Irodán, illetve a
foepitesz@jozsefvaros.hu e-mail címen.

KÖZTÉR

Bérlõi amnesztia?
Áprilisban közel kétszáz kerületi lakos részvételével fórumot tartottak a Kesztyûgyárban, amelyen az önkormányzat
és a Kisfalu Kft. vezetõi és munkatársai közül többen is
megjelentek. A fórum témája a lakásgazdálkodás, a „munkáért lakhatást” program, a szociális bérlakások és a helyenként már közegészségügyi kérdésként is megjelenõ lakásállapotok voltak. A találkozót követõen mind a hivatal, mind
a civil szervezetek részérõl több kezdeményezés született,
és rendszeressé vált közöttük a konzultáció. Májusban delegáció utazott Nagykanizsára, hogy a lakbérhátralék ledolgozását célzó program ottani megvalósulását tanulmányozza.
Ez a beszélgetés Soós Györggyel, a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elnökével készült, abból a célból, hogy
összefoglaljuk az április 20-a óta történteket.
z áprilisi fórumon elhangzott,
hogy több mint tíz bérlakásnál terveznek kilakoltatást fizetési
elmaradás miatt. Akkor ön többeknek felajánlotta, hogy keressék meg
a hivatalában, hogy közösen találjanak megoldást a helyzetre.
– A fórumot követõen nyolcan kerestek meg, és hét esetben
sikerült is megegyeznünk.
Olyan törlesztési részletben
állapodtunk
meg, amely részükrõl
vállalható volt. A nyolcadik ügynél a ház lakói jelezték, hogy az illetõ családdal összeférhetetlenségi gondok
vannak. Ebben az esetben a Kisfalu munkatársai még vizsgálják az
ügyet.

A

– Ez azt jelenti, hogy az
elmúlt hónapokban az önkormányzat nem indított
kilakoltatási akciót?
– Így van. Érdemes megemlíteni, hogy Nagykanizsán, ahol
tapasztalatcserén jártunk, az elmúlt évben 27 kilakoltatás volt,
míg nálunk három év alatt 15,
de ezek is mind elhagyott lakások voltak. Nem teszünk embereket az utcára. Sõt, épp az említett hét eset tapasztalatai nyomán arra törekszünk, hogy a
bérlõkkel közösen keressünk
megoldást a kialakult helyzetre.
Kivéve, ha valaki feltör egy lakást. Ott azonnal intézkedünk.

– Szerettük volna pontosabban tudni, kik laknak ezekben a
lakásokban, milyen jogcímen és
milyen viszonyok között. A felmérés eredményei még nem állnak rendelkezésemre, de annyit
máris elmondhatok, hogy számos helyen találtunk botrányos
viszonyokat, közegészségügyi
szempontból aggályos területe-

ket. Ez nem csak az önkormányzati lakásokra érvényes, de a
társasházak esetében elég kicsi a
hivatal mozgástere, ha például a
lakásban tárolt szeméthegyek,
vagy poloskák okozzák a gondokat.

– A „8kerblogban” Budaházy
Gusztáv (a Négy Ház Egyesület vezetõje) több írásában is kifejtette,
hogy a bérlõi jogviszonyok tisztázatlansága alapjában akadályozza
az összes „kibontakozási program”
sikeres megvalósítását.
– Az elmúlt hónapokban a hiva– Igen, tárgyaltunk errõl
tal felmérést végzett a kerület ön- Gusztival, és lassan körvonalakormányzati lakásaiban. Mi volt a zódnak is egy mélyrehatóbb felcél, és milyen eredménnyel jártak? mérés körvonalai. Sokféle bérlõ

van, sokan önhibájukon kívül
kerülnek nehéz helyzetbe. Részben ebbõl a felismerésbõl született több olyan döntés, amelyeket összefoglalóan „bérlõi amnesztiaként” nevezhetnénk. Ennek lényege, hogy megegyezésre törekszünk a jóhiszemû, jogcím nélküli bérlõkkel, a szociális
bérlakásoknál a nem fizetés miatt felhalmozódó többletadósságokat visszamenõleg eltöröltük,
illetve hogy lehetõséget kívánunk biztosítani a tartozások ledolgozására. Az utóbbi idõben
sok esetben elengedtük a bérlakáscsere miatt felmerült költségek egy részét is.
A büntetõ jellegû hozzáállás
helyett az együttmûködésre szeretnénk helyezni a hangsúlyt.
Elsõ körben a „jóhiszemûekkel”. De Gusztávval szeretnénk
egy mélyrehatóbb, teljes körû
megújulási programot is megvalósítani. Ez nem könnyû feladat, hisz közel hatezer önkormányzati lakásról van szó, és
évtizedekre visszanyúló káoszszal kell szembenéznünk.
– Az együttmûködési szemlélet egyik
hatásos megnyilvánulása lehet a „munkáért
lakhatást” program
beindítása. Ezzel hol
tartanak?
– A kanizsai látogatást követõen a
Szociális Építõtábor
Egyesület vezetõivel
is tanácskoztunk, és
abban maradtunk,
hogy kellõ tájékozódás után megkeresnek minket, hogy
megállapodjunk.
Úgy tervezzük, hogy jövõ év
elején kezdõdhetne a tényleges
munka. Elsõ körben egy zöldítési program keretében a Corvin
sétányról megmaradt térköveket szeretnénk felhasználni házak udvarain. Adnánk hozzá fákat, növényeket, és persze szakmai segítséget is. A kerületben
sok az üres telek. Ide közösségi
kerteket szeretnénk, amilyet
például a Corvin sétányon is lehet látni. Ezeknek a gondozása
is a „munkáért lakhatást” program keretében valósulna meg.
Ha a zöldítõs program beválik,
akkor lépünk tovább. Elképzelésem szerint a Magdolna Negyed
Program harmadik részében,

amelyre tudomásom szerint
szeptembertõl lehet pályázni. Ez
nagyon sokrétûen elõkészítendõ csomag, amihez számítunk
minden hozzáértõ segítségére.
– Mit tegyen az a – legyen jóvagy rosszhiszemû – bérlõ, aki az
„amnesztia” hallatán szeretne ebben a megújulásban részt venni?
– Errõl is érdemes lenne fórumot szervezni, akár itt, az önkormányzat épületében. És ahogyan az áprilisi fórumon elmondtam, személyesen is várjuk azok jelentkezését, akiknek
lakásbérleti gondjaik, javaslataik vannak. A tapasztalatok szerint a családsegítõ központ és a
Kisfalu Kft. bevonásával meg
tudjuk találni a megoldást.
– Visszatérõ kérdés az üres, illetve „diszfunkcionális” lakások ügye.
Hány ilyen lakásról lehet szó?
– Körülbelül 200 db üres lakás
lehet a kerületben. Ezek egy része lakhatatlan, földszinti, penészes, komfort nélküli. Esetleg a
privát szféra tud velük valamit
kezdeni, ha árverésre bocsátjuk
õket. De vannak másfél-kétszobás lakások, amelyekkel kezdeni szeretnénk valamit. Ezért
szeptemberben pályázatot írunk
ki öt lakásra, fiatal, öt éve a kerületben lakó, középfokú végzettséggel rendelkezõ házasoknak. Ha beválik, akkor jövõre
már harminc ilyen lakást szeretnénk megpályáztatni.
– Miért feltétel a középszintû
végzettség?
- A munkaerõpiacon középszintû végzettség nélkül nagyon
nehéz elhelyezkedni. Mi azokat
szeretnénk ezen az úton támogatni, akik képesek megtartani
magukat ebben a világban. Nem
célunk folytatni azt a korábbi lakáspolitikát,
amely
létszám(bõség) alapján juttatott
lakásokat.
– A leszakadókkal mik a terveik?
– Mindaz, amit eddig elmondtam. Keressük velük az
együttmûködést, felülvizsgáljuk a büntetõ jellegû intézkedéseket, és beindítjuk a
„munkáért lakhatást” programot. Azon vagyunk, hogy minden kerületi lakos élhetõbb körülmények közé kerüljön a közös munka eredményeként.
Rejtõ Gábor
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Megjelent az Erkel Színház felújításának közbeszerzési pályázata
Az Erkel Színház „elõadás tartására alkalmas állapotba történõ felújítására” írt ki kétfordulós tárgyalásos közbeszerzést a Magyar Állami Operaház. A munka becsült ellenértéke nettó 1 milliárd 250 millió forint - szerepel a Közbeszerzési Értesítõ legfrissebb számában.
felhívás tervezésre és kivitelezésre szól. A munkát november 5-én lehet elkezdeni, és jövõ év szeptember 30ig kell befejezni.
A határidõvel kapcsolatban
Ókovács Szilveszter kormánybiztos kiemelte: az Operaház
által meghirdetett Erkel-próbaüzemet márciusban megkezdi
az Operaház, a tervek szerint a
munkálatok oly módon történõ
csoportosításával, amely a né-

A

zõk fogadását már tavasszal lehetõvé teszi. Alternatív játszóhelyet csak vis maior esetén
vennének igénybe.
Reményeik szerint 2013 októberében már a teljes építkezés lezárultával kezdõdne
meg az ifjúsági sorozat, és november 7-én, Erkel születésnapján, Verdi Falstaffjának
A Közbeszerzési Értesítõben
modern bemutatójával indul- az ajánlatkérõ felsorolja azt,
na meg az Erkel Színház nor- hogy a 13 863 négyzetméteres
mál mûködése.
épületben mit kell átvizsgálni,

illetve mûködõképes állapotba
hozni. A lista a pincétõl a padlásig tart, és a teljes épületgépészetet is tartalmazza.

mos lakóközösség - többek között a Gyulai Pál utca 12, a
Horánszky u. 1. és a Népszínház utca 40-42 lakói - és civil
szervezet pályázott és kapott támogatást, melyet némi önrésszel és odaadó munkájukkal
kiegészítve kis parkot varázsoltak a társasházak belsõ udvarából. Ezeket a parkokat azóta lelkesen gondozzák. Az említett
házak képviselõi, aktivistái a fórumon boldogan számoltak be
a felújítási folyamatokról, az elkészült belsõ kertek közösségteremtõ erejérõl.
Az önkormányzathoz folyamatosan érkeznek ilyen jellegû
pályázatok, melyek többsége
megkapja a kért összeget. Elégedetlenkedõk persze mindig vannak, és mindig lesznek. Õk is
hangot adtak véleményüknek a
fórumon. Például többen kevésnek érezték azt a támogatást,
melyet az önkormányzattól
kaptak a növények gondozására, mert az extrém száraz idõjárási viszonyok miatt sokkal
gyakrabban kell öntözni ezeket
a kerteket, mint normális körülmények között. Na de kérdem
én, ha egy nyereményjátékon
megnyerek egy autót, utána elvárhatom, hogy rendszeresen
teletöltsék a benzintartályt?
Mint arra Szilágyi Demeter is
emlékeztette a jelenlevõket, az
önkormányzat anyagi keretei is
végesek. Szívesen támogatnak
minden kezdeményezést, ha
van egy közösség, amely utána
segít a növények gondozásában.

A lényeg, hogy igazán legyen
erre igény. Ugyanis – mint arra
a képviselõ felhívta a figyelmet
– sokszor a lakók között is nagy
az egyet nem értés. Amikor a
zöldítés kerül szóba, sokan például a parkolóhelyüket féltik.
Balogh István Szilveszter is arra
emlékeztette a megjelenteket,
hogy az önkormányzat szekere
nem indulhat mindig arra,
amerre egyetlen állampolgár
szeretné. Akkor egy helyben állna, körben forogna a szekér, hiszen valaki sétálóutcákra vágyik, a másik lakos viszont az
autójával szeretne arra menni,
vagy ott akar parkolni. Hangsúlyozta, hogy éppen ezért fontosak a fórumok és a kölcsönös
kommunikáció. Így tudhatják
meg a döntéshozók, hogy a polgárok többsége milyen fejlesztéseket érezne sajátjának. Ugyanis
ha egy-egy ilyen kezdeményezést késõbb nem visz tovább a
lakosság - vagy azért, mert nem
erre lenne igénye, vagy mert a
mindennapok gondjai mellett
erre már nem jut energiája -, akkor szétporlad, kárba vész a befektetett energia. Arra is felhívta
a figyelmet, hogy a kerület új
kezdeményezéseket kíván támogatni, nem a már támogatottakat újra segíteni. Új tortákat
akarnak sütni, nem a régi tortákat újraszeletelni. Éppen ezért
várják a javaslatokat, megkereséseket: hogy elinduljon a döntéshozók és a lakosok között egy
kommunikáció, és elõre haladhasson a szekér.
T.O.

Zöldülõ Józsefváros
A „Civil érdekmegjelenítés és partnerség Józsefvárosban”
címû programsorozat keretében újabb fórumot tartottak
civil szervezetek augusztus 28-án este. Hogyan lett és lehetne még zöldebb Józsefváros? Milyen önkormányzati
és közösségi kezdeményezések indultak? Hogyan látják
a döntéshozók, a lakosok a zöldítés eredményeit és kihívásait? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a lakosok, a civil szervezetek és a témában érintett
önkormányzati képviselõk közül Balogh István Szilveszter, Szilágyi Demeter és Jakabfy Tamás.

ivel Józsefvárosban eddig rendkívül alacsony,
mindössze négy négyzetméter
volt az egy fõre jutó zöldterületek aránya, az elmúlt években
az Önkormányzat komoly öszszegeket fordított a kerület zöldítésére. A közelmúltban mi is
örömmel tudósítottuk olvasóinkat számos fa- és növényülte-

M
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tésrõl, köztér- és belsõudvar felújításról. Az önkormányzat által életre hívott Fatanács évente
10 millió forintot költ arra, hogy
a lakók és a szakértõk által javasolt helyekre fákat és növényeket ültessen, legfrissebb terveik
szerint pedig az üresen álló telkeket fogják felajánlani közösségi kertek létrehozására. Szá-

KULTÚRA

Jókai Anna kapta a Nagykeresztet
J

ózsefváros díszpolgára a magyar állam által adható legmagasabb kitüntetésben részesült.
Jókai Anna Kossuth- és Prima Primissima-díjas író, esszéista augusztus 20-a alkalmából a
Parlamentben vette át Áder János köztársasági elnöktõl a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.
A középkereszttel éppen húsz évvel ezelõtt, 1992-ben tüntették ki. A díjátadást követõen Jókai
Anna megemlítette, hogy a VII. kerületi és a kispesti díszpolgársága után idén „szülõkerületétõl”, Józsefvárostól is megkapta a díszpolgárságot, amit a Budapest díszpolgára cím követett.
Másik nagyon kedves díjának nevezte az idei évbõl az Árpád-pajzsot, amelyet „a magyarság
érdekében végzett feltûnés nélküli munkájáért” kapott a Szörényi Levente által vezetett Holdvilágárok Alapítványtól. „A díjak nemcsak arra valók, hogy a kötelességtudatát serkentse a kitüntetettnek, hanem arra is, hogy jogot adjon véleményének kinyilvánítására, azzal a reménységgel, hogy azt számításba is veszik” – mondta az írónõ.

Élet a Palotanegyedben
– fotókiállítás megnyitó
A Civilek a Palotanegyedért Egyesület
(CaPE) és a Magyar Építõmûvészek Szövetsége (MÉSZ) szeretettel hív minden
kedves érdeklõdõt az „Élet a Palotanegyedben” címû fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára, amelyre 2012. szeptember 16-án, vasárnap délután öt órakor
kerül sor a MÉSZ palotanegyedi, Ötpacsirta utca 2. alatti székházában. A CaPE
által ez év júniusában meghirdetett fotópályázatra számos értékes, izgalmas,
gyakorta újszerû pályamû érkezett. A kiállításon a zsûri által legjobbnak ítélt ké-

pek kerülnek bemutatásra. A szervezõk
azonban kíváncsiak a látogatók véleményére is, ezért már az ünnepélyes megnyitó elõtt egy órával kinyílnak a kapuk,
a látogatók megtekinthetik a képeket és
szavazócéduláikat elhelyezhetik az általuk legjobbnak ítélt fotónál. A legtöbb
szavazatot elnyert mû különdíjban részesül. Ugyancsak a megnyitó alkalmából
kerülnek átadásra a Palotanegyedi
szponzorok meglepetés-díjai is.
Ünnepi köszöntõt Sáros László György
DLA, a MÉSZ elnöke mond. További
meghívottak: Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere, dr. Kocsis Máté
polgármester, Egry Attila alpolgármes-

A játszva tanulásért
Egy tárgy sokszor egy egész világra nyit kaput. Benne
rejtõzik a kor, amelyben készült, és magán hordozza
azoknak az embereknek a kézjegyét, akik készítették. A
fantáziánk segítségével azt is elképzelhetjük, mennyi
emlék, öröm és bánat kötõdik hozzá. Ha ilyen szemmel
nézzük a mûtárgyakat, izgalmas, kalandos történeteket
ismerhetünk meg általuk.
Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított mûtárgyak számtalan ilyen történetet
mesélnek el nekünk. Az intézményben az elmúlt évben egy
óvoda és öt tanintézmény köztük a Németh László Általános Iskola tanulói - számára
szerveztek témaheteket, témanapokat és szakköröket. Minderre az a 14 900 000 forintos
támogatás adott lehetõséget,
melyet egy pályázaton nyertek.
Az összesen 178 foglalkozás
csaknem négyezer múzeumi
részvételt eredményezett. Ezeken az órákon kísérõtanárként
és foglalkozásvezetõként 37
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pedagógus mûködött közre. A
múzeumpedagógusok és muzeológusok mellett számos
kézmûves mester, színész-drámatanár és két zenei együttes
vett részt a foglalkozások tervezésében és lebonyolításában.
A programok megtervezése során minden korosztály egyedi
igényeit figyelembe vették, az
óvodásoktól kezdve a gimnazistákig.
Az A tárgy útja az ásatástól a
kiállításig címû szakkörsorozat
a nagyobbak számára nyújtott
felejthetetlen élményeket. Megfigyelhették, hogyan zajlik egy
ásatás, pontosabb képet kap-

ter, Szilágyi Demeter egyéni képviselõ,
Alföldi György (Rév8 Zrt.), Fernezelyi
Gergely fõépítész, Kondor Katalin, a
Palotanegyed c. polgári magazin fõszerkesztõje, Nyerges Zoltán, a Józsefváros c.
lap fõszerkesztõje és még sokan mások.
A fotókiállítás megnyitójára az idei
KÖN – Kulturális Örökség Napjai záró
programjaként kerül sor, és lehetõség
nyílik a romantikus, szép épület megismerésére is.
Várjuk Önt is, jöjjön el, szavazzon és
töltsön egy kellemes délutánt a Palotanegyed mindennapjait, intimitásait megörökítõ fotók társaságában!
CaPE, MÉSZ

hattak a régész munkájáról, láthatták, milyen állapotban kerülnek elõ a földbõl a régészeti
leletek, és hogy milyen kitartó,
türelmes munkával állítják
helyre azokat a restaurátorok.
Saját kiállítást tervezhettek és
rendezhettek.
A témahetek a 16-17. századi
magyar történelmet hozták közelebb a diákokhoz. Megismerkedhettek a török hódoltság
idejének hétköznapjaival, a
végvári élettel, a korabeli városi kultúrával és kézmûvességgel. Ezután õk maguk is készíthettek fegyvereket, korhû ruhákat, drámajátékok keretében
pedig megidézték azt a kort,
melyrõl annyi mindent megtudtak.
Az Idõutazó múzeumi mesék címû témanap-sorozat keretében
az óvodásoknak meséltek
olyan igaz meséket, amelyek
régvolt idõk szokásait, hõseit
elevenítették meg számukra.
Megismerhették az õsember
pattintott kõlándzsáját, a honfoglalók tarsolylemezét, a lovagok páncélsisakját, és ezekhez

hasonlót készíthettek is. Mivel
ennek a korosztálynak a játék
jelenti az ismeretszerzést, játszottak is: õsembert, honfoglalót, lovagot és várkisasszonyt.
Számukra a múzeum így nem
a csend, a fegyelem háza lesz,
hanem izgalmas játékok és felfedezések színtere.
T.O.
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PROGRAMAJÁNLÓ
megszabaduljon, s így az arra rászorulóknak
eljuttathatja a Vöröskereszten keresztül.A
konténer a Fõépület elõtt található.
További információ és jelentkezés a 06-30241-2395-ös telefonszámon, illetve a
www.belsobarlang.hu weboldalon.
1089 Budapest, Orczy út 1.
 Anonim Alkoholisták Közössége
Tel: 333-9501, Fax: 313-0298
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaE-mail: info@orczypark.hu
ponként 11.00 – 12.00 óra között. Helyszín:
Honlap: www.orczypark.hu
Orczy-park – Fõépület – Földszinti Terem
Nyitva tartás: minden nap
 Önismereti és személyiségépítõ csoport
6.00 – 22.00 óra között
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több
önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
Sportolási lehetõségek
 Orczy Kalandpark
A csoport a test és lélek együttmozgásával
 Erdei futópálya
Érdeklõdni, foglalni a következõ címeken le- dolgozik. Idõpont: kéthetente pénteken
Az Erdei Futópálya újra nyitott, kibõvítve, új het: Telefon: 20/236-1214
17.30 – 21.30 óra között. 18 éven felüliek
nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ lá- Weblap:www.orczykalandpark.hu
kérhetik felvételüket a csoportba. A foglalkotogatóinkat.
Email: info@ligetse.hu;
zást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti.
 Fitness
info@orczykalandpark.hu
Email:nagy.marton2@chello.hu
Sportolási lehetõség családias hangulatban
Telefon: (1) 314 5944
Tanfolyamok:
minden nap a Herkules Klubban.
Terembérlési lehetõség
 Tehetséggondozó tanoda
Szolárium – infra szauna – büfé.
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatí- Az Orczy-park fõépületében található 65 és
Weblap: www.herkulesklub.hu
 ETKA – Jóga (erõgyûjtõ módszer!) az Or- vak és képességeiket szeretnék fejleszteni: 80 négyzetméteres terem bérelhetõ. Továbczy Parkban!
számítástechnika, angol-, táblajáték-oktatás bi információ a 333-9501-es telefonszámon.
Szerdánként, igény esetén hétfõn is 18,30 – és kézmûves foglalkozások.
Elérhetõségek
20 óráig megtapasztalhatja a természetes  Fotó tanfolyam
mozgás örömét. Kezdés: 2012. szeptember Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig az Or- Érdeklõdni lehet a programokkal és tanfolyamokkal kapcsolatban a rendezvényszer19-én. Minden érdeklõdõt szeretettel vár czy-park Fõépületében.
vezõnél, terem- és sportpályabérléssel kapTovábbi információ és jelentkezés:
Dudás Margit.
csolatban a parkigazgató-helyettesnél
Érdeklõdés 06/70 258 6102 telefonszámon. Csikszenthy Csaba Telefon: 20/390-1560
 Mûfüves labdarúgópálya
09. 00 – 16.00 óra között a 333-9501-es teEmail:cs.csaba@interware.hu
bérelhetõ 9.400 Ft/óra, villanyvilágítással.
lefonszámon.
Weblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Mûanyag játékterû teniszpálya:
 Ruhagyûjtõ konténer az Orczy-parkban!
bérelhetõ: 600 Ft/óra.
Ez a megoldás sok embernek biztosít lehetõsé A KRESZ Park használata ingyenes!
get, hogy a feleslegessé vált ruhanemûitõl

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJAI JÓZSEFVÁROSBAN
SZEPTEMBER 15-16.
(SZOMBAT-VASÁRNAP)

A Józsefváros szívében, a 2011ben „Kõfaragó mûhelyek és szoborpark” címen védetté vált területen közel 100 éve mûvészek
dolgoznak békés elzártságban. A
Bõvebb információ a Fidelio ingye- hely történetét, érdekességeit
nes terjesztésû kulturális program- idén is vetítettképes elõadásokkal
ajánlóban és az oroksegnapok.hu mutatják be az alkotók
honlapon.
FIUMEI ÚTI SÍRKERT, FiuJÓZSEFVÁROSI EVANGÉLI- mei út 16., nyitva: sz 10-18 óráig,
KUS TEMPLOM ÉS KASTÉLY- v 10-18 óráig. Sírkerti séta induKÖNYVTÁR, Üllõi út 24. sz 14- lás: sz-v 10, 12, 14, és 16 órakor.
17, nyitva: v 14-17 óráig. Prog- Program: A Fiumei úti Sírkert
ram: Megtekinthetõ az udvari, Magyarország legnagyobb ösznyilvánosság elõl elzárt templom szefüggõen fennmaradt sírkertje,
épülete és a benne levõ Pod- amely nemcsak az itt nyugvó jemaniczky-Degenfeld
kastély les személyek (Kossuth, Deák,
megmaradt, egyedülálló könyv- Arany, Ady, Kölcsey, József Attitárgyûjteménye.
Félóránként la...) miatt érdekes, hanem a XIX.
épületvezetés indul, találkozás az századi síremlékegyüttese, valaudvarban. Idõtartam kb. fél óra.
mint õsfás parkja miatt is. A tárlatvezetésen a gyásszal kapcsolaMARTSA MÛTEREM ÉS tos hagyományokat és szokásoMÛVÉSZKERT, József utca 37., kat mutatjuk be a XVIII. századtól
nyitva: v 10-19.30 óráig. Program: napjainkig.
16

Megszüntetik a MÁV X. kapu
megállóhelyet
z alacsony le- és felszálló utaslétszám miatt a 37-es
és a 37A jelzésû villamosok már nem állnak meg a
MÁV X. kapu megállóhelyen.
A Budapesti Közlekedési Központ által végzett utasszám-mérés eredményei szerint naponta tíznél is kevesebb utas vette igénybe a MÁV X. kapu megállóhelyet.
A BKK közleménye szerint a reggeli csúcsidõszakban
minden hetedik villamosra szállt fel vagy szállt le egy
utas. Az utasszámlálások során tapasztaltak szerint a
csúcsidõszakon kívül ez a szám még kisebb volt, így a
villamosok túlnyomó többsége teljesen feleslegesen állt
meg a megállóban. A Józsefvárosi pályaudvar melletti
konténerterminál bezárása után lényegében indokolatlanná vált a megállóhely további üzemeltetése, a környék a Fiumei út megállóhelytõl legfeljebb 10 perc sétával megközelíthetõ. Mindezek miatt döntött úgy a Budapesti Közlekedési Központ, hogy augusztus 1-jén,
szerdán üzemkezdettõl szünetel a 37-es és a 37A jelzésû villamosok MÁV X. kapu megállóhelye. A kísérleti
idõszak október 1-jéig tart, az idõközben szerzett tapasztalatok és visszajelzések alapján döntenek a megállóhely újbóli üzemeltetésérõl vagy megszüntetésérõl.

A

PROGRAMAJÁNLÓ

Tisztelt Látogatók!
Szeptember 3-tól (hétfõtõl) ismét a megszokott
kölcsönzési idõben várjuk az érdeklõdõket.
Diákok részére ajánlott és kötelezõ irodalomból
könyvtárunkban nagy a választék.
Gyengénlátó olvasók részére hangoskönyveket ajánlunk.
Nyitva tartás: hétfõ: 12-16, kedd: 8-18, szerda: 12-16,
csütörtök: 8-17, péntek: 8-12 óra
Cím:
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány
1086 Bp. Magdolna u. 5-7.
Tel.: 313-62-50, www.vasaskonyvtar.hu

Sok szeretettel meghívom szeptember 20. csütörtök 18 órára,
egy élõzenés szüreti bálra a Vidám étterembe
(Bródy Sándor u. 30/a) Mónikához!
Népdalokkal, nótákkal, sanzonokkal, filmzenékkel és operett
számokkal várom a kedves vendégeket.
Meghívott vendég énekes: Sánta Zsolt
FELLÉPÕ ELÕADÓK: Balatoni Blázsi Mária, Dr. Bátorfi
István, Fekete Tóth Mária, Lusz Terézia Angéla, Németh
Anna, Rábai Németh Ferenc, Szabó Magdolna vezetésével
az Eszmeralda tánccsoport, Szelei Miklós, Szûcs Julika,
Osváth Magda,Tiszai Nagy Ildikó
Szervezõ, rendezõ-mûsorvez.: Szilágyi Mónika
Támogatási díj: 700 Ft
Következõ mûsor: október 11. csütörtök
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PÁLYÁZAT

Tisztelt Közös Képviselõk, társasházi Tulajdonosok!

J

ózsefváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2012. évi költségvetésben kizárólag folyamatosan benyújtható
helyi pályázatra visszatérítendõ támogatás – kamatmentes kölcsön – formájában
biztosított fedezetet, összesen 40 millió
forint összegben. Tekintettel arra, hogy a
Fõvárosi Rehabilitációs Keret pályázatra
fedezet nem került biztosításra, így a kerület, amennyiben fõvárosi szinten kiírásra kerül a pályázat, akkor sem csatlakozik
ahhoz.
A Képviselõ-testület 2012. július 19-én
tárgyalta és a 262/2012. (VII.19.) számú
határozatával módosította a Társasházi
Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport bírálati szempontjait, melyek a következõk.
A Munkacsoport az akadálymentesítést és a lakóépületek kamerával történõ
felszerelését kivéve 2012. évben azon pályázatot benyújtó társasházak részére
ítélhet meg visszatérítendõ támogatást,
amelyek:
– a 7/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.-10. pontjában leírt

munkanemek esetében statikai és egyéb
szakhatósági szakvélemény alapján igazolják a felújítás szükségességét,
– továbbra is elõnyt élveznek a bírálatnál a gázszolgáltatásból mûszaki okok
miatt kizárt társasházak és az azonnal
végrehajtandó életveszélyességet megállapító határozattal rendelkezõ társasházak,
– 2012. augusztus 1-jét követõen benyújtott társasházi pályázatok esetében –
a lakóépületek kamerával történõ felszerelése, valamint a vis maior eset kivételével – a helyi pályázat keretében adható
kamatmentes kölcsön összegére a 2012.
augusztus 1-jén hatályba lépõ, a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévõ
épületrészek részleges vagy teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezeték
felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása lép.
Ennek értelmében az adható kamatmentes kölcsön összege 2012. augusztus
1-jét követõen benyújtott pályázatok
esetében:

– 1-30 albetétig 750.000,- Ft,
– 31-100 albetétig 1.000.000,- Ft,
– 101-200 albetétig 2.000.0000,- Ft,
– 201-400 albetétig 3.000.000,- Ft,
– 501 feletti albetét esetén a társasházak
lépcsõházanként 750.000,- Ft összegben
jogosultak a támogatásra, azzal, hogy a
támogatás mértéke évente az 5 millió Ftot nem haladhatja meg.
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének idõtartama az alábbiak szerint
módosul:
– 50.000 – 999.999,-Ft-ig 1 év,
– 1.000.000 – 1.500.000,- Ft-ig 2 év,
– 1.501.000 –3.000.000,- Ft-ig 3 év,
– 3.001.000,- Ft vagy afeletti támogatás
esetén 4 év a visszafizetés idõtartama.
Fontos, hogy a társasháznak a pályázatra vonatkozó közgyûlési döntéseit
minimum 60 százalékos tulajdonosi
részvétel és a tulajdonosok minimum 60
százalékának egyetértése mellett kell
meghoznia. Ennél alacsonyabb részvétel
és szavazati arány esetén támogatás nem
adható.
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Pályázati felhívás

rosi Önkormányzat Képviselõ-testülete állapítja meg, legkésõbb
2012. november 16. napjáig.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodási Kft. – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének 202/2012.(VI.21.) számú döntése alapján – a pályázat benyújtásakor legalább 3 éve, határozatlan vagy határozott idõre szólóan, a Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi, illetve más dolgozói, a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
közalkalmazottai és más dolgozói, az önkormányzati feladat- és
hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévõ
gazdasági társaságának a dolgozói részére, önkormányzati bérlakások bérbeadására „KSZ/2012 típusú” nyílt pályázatot ír ki.

A pályázaton elnyert lakások bérbeadása: 1 év határozott idõre
szóló bérleti szerzõdéssel, a pályázati kiírásban jelzett lakbér kétszeresének megfelelõ óvadékfizetési kötelezettséggel, elõbérleti jog biztosításával. A nyertes pályázó köteles a Kisfalu Kft. Önkormányzati
Házkezelõ Irodájával külön megállapodásban rögzített felújítási
munkálatokat legkésõbb a bérleti szerzõdés lejártának napjáig elvégezni. A határidõ lejártát követõen – a kijelölt bérlõ kérelmére – a
bérleti szerzõdés meghosszabbítható legfeljebb 5 évre szólóan,
elõbérleti jog biztosításával, ha a bérleti szerzõdésben foglalt összes
kötelezettségének határidõn belül eleget tesz.

A megpályázható lakások címét és adatait, a pályázati feltételeket, a
Kisfalu Kft. Házipénztárában (Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár
nyitvatartási rendje: hétfõn: 13.30-tõl 17.00 óráig; szerdán: 08.00tõl 12.00 óráig és 13.00-tól 15.30 óráig; pénteken: 08.00-tõl 11.30
óráig) kapható tájékoztató és jelentkezési lap tartalmazza. A pályázati dokumentáció ára 500,- Ft+Áfa/lakás.
A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítás a bérbeadó megbízásából eljáró és a pályázatot lebonyolító Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodájától szerezhetõ be, a Budapest VIII., Õr u. 8. szám alatti
irodában, a 314-10-98-es vagy a 313-84-28-es telefonszámon, illetve a www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ
Benyújtásának helye: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján (Bu- 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30; péntek 8.00-11.30.
dapest VIII., Õr u. 8.) A pályázat eredményét a Budapest JózsefváKisfalu Kft.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2012. július 2. (hétfõ), Benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17. (hétfõ) 13.30 órától 17.30
óráig. A pályázat zárt borítékban nyújtható be: személyesen, hétfõn: 13.30-tõl 18.00 óráig; szerdán: 08.00-tõl 12.00 óráig és 13.00tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tõl 11.30 óráig. A pályázat bontásának ideje: 2012. szeptember 18. (kedd) 14.00 órától 15.00 óráig. A pályázat bontásának helye: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási
Iroda ügyfélvárója (Budapest VIII., Õr u. 8.) A pályázó a bontásnál
jelen lehet!

JÓZSEFVÁROS a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Szerkesztõk: Bogdán Éva, Tukács Orsolya  Irodavezetõ: Tóth Józsefné  Fotó: Nyári Gyula, Ványi Ákos, Huszár Boglárka
 Szerkesztõség: Harminckettesek tere 2. Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038. E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila  Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.  Terjeszti a DM Hungary  ISSN 2061-1404
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ISKOLA
z orvosok és az egészségügyi szakdolgozók augusztusi béremelése ismét ráirányította a figyelmet az egészségügyi szakmákra. Ez az a terület,
ahol nem nehéz elhelyezkedni,
mivelhogy továbbra is munkaerõhiány van, de itt is akadnak
divatszakmák, mint például a
gyógymasszõr vagy a fogászati
asszisztens.
– Milyen lehetõségeik vannak a
szakmaszerzésre a diákoknak a
Bókay János Humán Szakközépiskolában? – kérdezem a szakmai tantárgyakat oktató Glowacz Miklósné,
Ildikót.
– Mi úgynevezett humán
szakközépiskola vagyunk, és a
„humán” szó itt azt jelenti, hogy
emberközpontú. Iskolánk általános mûveltséget és az érettségire épülõ egészségügyi szakképzést megalapozó középiskola. Budapesten ezeket az iskolákat 2008-ban egy közös térségi
integrált szakképzõ központba
(TISZK-be) tömörítették. A hat
iskola közül egyet kineveztek
központinak, ez lett a Ludovikatömbben található Raoul Wallenberg humán szakképzõ iskola. Ettõl fogva mi egy
orientáló-alapozó szakközépiskolaként mûködünk, és a végzõseinket
küldjük az Országos
Képzési Jegyzék (OKJ)
szerinti szakképzésekre
a Wallenbergbe.
– De az OKJ-tanfolyamok pénzbe kerülnek.
– A nappali szakképzésért nem kell fizetni,
de erre csak 24 éves koráig van lehetõsége
mindenkinek. A tavaly
decemberben elfogadott törvény szerint az
elsõ szakmai képesítés megszerzése mindenki, azaz a felnõttek
számára is ingyenessé vált.
Ugyanakkor a törvény kicsit át
is alakította a szakközépiskolák
funkcióját. Az eddigi rendszerben egyetlen szakközépiskola
sem adott hivatalos szakmai
végzettséget. A négy év alatt
csupán orientáltuk a diákokat,
akik kicsit bele is kóstolhattak
azokba a szakmákba, amelyeket
késõbb OKJ-s képzés keretében,
felvételi vizsga nélkül és rövidebb képzési idõ alatt sajátíthattak el. A jövõ tanévtõl kezdõdõen azonban az érettségivel
együtt munkakör betöltésére jo-

A

Becsengettek a Csobánc utcában

Mire képez a Bókay?
Józsefvárosban mûködik a fõváros egyetlen kéttannyelvû humán szakközépiskolája, a Bókay. A nyelvi orientáció mellett egyéb képzési formák is mûködnek, így
ugyanúgy megtalálhatják számításaikat az egyetemre készülõk, mint azok, akik érettségi után minél elõbb szakmát szeretnének kapni a kezükbe. A törvény által megszabott 22 lehetséges szakmacsoport közül a Bókayban az
egészségügyi szakképzést alapozzák meg.
gosító szakmai érettségire is felkészítjük a diákokat. Ez nem
számít elsõ szakképesítésnek a
finanszírozás szempontjából.
Ezen kívül azt szeretnénk, ha
néhány szakma képzését is
megkaphatnánk. A diákjaink
szívesebben is folytatnák nálunk a tanulmányaikat.
– Mely szakmákra gondolnak?
– Például a fogászati asszisztens-képzésben nagy tapasztalataink vannak. A képzéshez
szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak még a korábbi
éveknek köszönhetõen. Koráb-

ban minden fogorvos tudta,
még azok, is, akik külföldre
mentek, hogy a Bókayból kell
kérniük az asszisztensüket. Reménykedünk, hogy visszakapjuk ezt a képzést, ami elég jó kereseti lehetõséget jelent a végzetteknek. Még nem döntött a
fenntartó, hogy mely egészségügyi szakképzéseket kapjuk, errõl 2013 elején honlapunkról értesülhetnek az érdeklõdõk.
– Milyen szaktárgyakat tanulnak
a diákok?
– A 9-10. osztályban heti 5
órában, a 11-12-ben heti 8 órában tanultak már eddig is ún.
alapozó szaktárgyakat, például

egészségfejlesztést, gondozástant, anatómiát, pszichológiát,
kommunikációt, állapot-megfigyelést, elsõsegélyt. Aki választott tárgyként leérettségizik az
egészségügyi alapismeretekbõl
(ami az elõbb említett alapozó
tárgyakat foglalja magába), ezt
az OKJ-s képzésben beszámíthatják. Nem kell felvételiznie, és
három év helyett mondjuk csak
két évig kell tanulnia egy egészségügyi szakma megszerzéséhez.
A szakképzés ugyanis moduláris rendszerû, ami azt jelenti,
hogy nem tantárgyak vannak,
hanem
komplex tantervi modulok.
Ennek az az
elõnye, hogy ha
valaki
egy
szakmát már
kitanult, annak
nem kell az összes modult újratanulnia egy
hasonló szakma esetében.
Az egészségügyi szakközépiskolákban azok a tantervi
modulok jelennek meg, amelyek a legtöbb egészségügyi
szakmára jellemzõk, így ha ezen
a területen tanul tovább a fiatal,
a tanultakat beszámítják neki.
Ezáltal lerövidül a szakmai képzés, ráadásul aki nem képes továbbtanulni, annak is lesz egy
alapképzettsége, és az érettségi
után azonnal el tud kezdeni dolgozni.
– És aki tovább akar tanulni, annak ugyanolyan értékû az érettségije, mint ha gimnáziumba járt volna?
– Természetesen. Aki továbbtanul, az emelt szintû

érettségit tehet. A közismereti
tárgyakból tett érettségi ebben
a képzésben is alapot ad bármilyen irányú felsõfokú tanulmányokhoz. Az egészségügyi
alapismeretek érettségi vizsgatárgyként szintén válaszható
közép- vagy emelt szinten is.
– Mi a Bókay specialitása?
– A jó nyelvoktatás és a kiváló diákcsere-program. A négyéves képzésben kétfajta speciális irányultság között lehet választani. Az egyik a nyelvi orientáció – pénzügyi ismeretek – informatika irány. Ez három nagyon
hasznos ismeretcsoport. Itt a
szakmai alapozás a szociális és
a humán-egészségügyi szakmák tanulását készíti elõ (pl. fogászati asszisztens, csecsemõés kisgyermekgondozó, egészségügyi menedzser, gyógymasszõr, mentõápoló, szociális
gondozó, gyógyszertári asszisztens stb.). A másik a mûvészeti és
sport irány. Itt egyrészt a kreativitás fejlesztésére van lehetõség,
másrészt az egészségügy és a
sport összekapcsolásán alapuló
szakmák tanulásához kapnak jó
alapot a diákok (pl. sportmasszõr, egészségügyi menedzser, gyógyúszás-foglalkoztató stb.).
Ezek mellett minden évfolyamon van egy angol-magyar kéttannyelvû osztály. Ide felvételivel lehet bekerülni, a képzés ötéves, és a matematikát, a biológiát, néhány szaktárgyat és a
célnyelvi civilizációt angol
nyelven tanulják a gyerekek.
Túlnyomó részük az érettségin
felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítványt is szerez, és felsõfokon
tanul tovább.
– Hol helyezkedhetnek el azok,
akik nem vállalkoznak felsõfokú tanulmányokra?
A nyolcadik kerületben sok
egészségügyi és szociális intézmény van, ahol el lehet helyezkedni. Ezek a mi gyakorlóhelyeink. Mindenki többféle gyakorlóhelyet ismerhet meg, így
könnyebben választhat. Aki
ügyes, szorgalmas, talpraesett,
azt már eleve ott fogják (kórházban, rendelõintézetekben,
bölcsõdében, idõsek otthonában, hajléktalanszállón, fogyatékosok intézményében). Majdnem mindenkinek van utána
állása, mert a gyakorlóhelyek jó
felvevõpiacok.
B.É.
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MOZAIK

Fõzdefeszt 4.
2012 szeptember 14-16.
Józsefváros – Palotanegyed
zeptember közepén ismét Fõzdefeszt – elsõ hazai kézmûves
sörfesztivál a Józsefváros szívében. A Krúdy Gyula utca Mikszáth Kálmán tér – Reviczky utca – Szabó Ervin tér tengelyre negyedszerre vonulnak ki a magyar sörfõzõk, hogy
megmutassák, mennyire jó tud lenni a magyar sör!
Ezen az õszön megszületik a Fenevad. A Dühöngõ
Fenevad egy szénfekete, méregerõs imperial stout, olyan,
amilyet Nagy Katalin cárnõ rendelt a londoni sörfõzõktõl a
18. század alkonyán. A negyedik Fõzdefeszten bemutatkozik
Magyarország legerõsebb söre, a 12%-os Angry Beast.
Mellette kerül csapra a Grabanc nevû poszt-punk IPA harmadik reinkarnációja, a Freaky Wheaty, egy búzasörélesztõvel erjesztett IPA – nem tudunk róla, hogy valaha valaki fõzött volna ilyen sört. És persze jön a Hara Punk is a fekete

S

Rendõrségi hírek
Kirabolta a nagymamáját
Saját nagyanyját rabolta ki egy 25 éves nõ
és annak barátja Józsefvárosban. Az elkövetõket a rendõrség elfogta, a bíróság pedig elrendelte elõzetes letartóztatásukat közölte a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK).
A fiatal nõ és
barátja augusztus
22-én jelentek meg
a nagymama Bérkocsis utcai lakásánál, és pénzt követeltek tõle. A
BRFK közleménye
alapján nem ez
volt az elsõ ilyen
alkalom. Az unoka a lakás ajtaját
feszegetve, trágár, fenyegetõ szavakat kiabált nagyanyjának. A zajra kiment a
szomszédban lakó nõ, aki telefonon értesíteni akarta a rendõrséget, ám a fiatal nõ
barátja megütötte, és elvette tõle a telefont. A férfi ezután berúgta a nagymama
lakásának ajtaját. Az idõs nõt odabent
többször megütötte, megfenyegette és
pénzt követelt tõle. A bántalmazás és a
fenyegetés hatására az idõs nõ megmondta, hol van a pénztárcája, és bankkártyájának biztonsági kódját is elárulta.
Az unoka és barátja ezután két automatából több százezer forintot vett fel. A térfigyelõ kamerák és a személyleírás segítségével a rendõrök rövid idõn belül elfogták a tetteseket. Az idõs nõt a mentõk
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trabival, ahonnan a népszerû
Papap O’Hara új verzióját csapolják. A júniusi 20 magyar kézmûves sörfõzde mellé érkezik
egy új fõzde is: a diósgyõri
Gyertyános, aki a nagyszerû feketecsokoládés söre mellé tavaly
egész kis gyümölcsarzenált
szólított fegyverbe: tökös, banános és meggyes sört is csapolnak
majd. Gyümölcsös sörökbõl
amúgy is szép kínálat épült ki a
magyar kézmûves sörfõzõk
szortimentjeiben.
Most szeptemberben jön még a Blonder és a Mályi Ászok
is, akik júniusban nem tudtak, így ismét kóstolhatjuk a legjobb magyar búzasört a Mályitól, és Balatonfelvidék legropogósabb pilzenijét a Blondertõl.
És persze jönnek a külföldiek, a Fullers’ a real ale-jeivel, a
Pivo és a Bohémia a tucatnyi nagyszerû cseh sörrel, valamint
a Sörmanufaktúra schwarzbierrel, weissbierrel és szûretlen
kellerbierrel a Kapuziner sörfõzdétõl, valamint a Liquid
Gold a Jarosovval és a Parador a szlovénekkel.

kórházba szállították, az elsõdleges meg- lenyelni az arany nyakláncot, de nem siállapítások szerint könnyû sérülést szen- került neki. A VIII. kerületi rendõrkapitányság rablás miatt indított büntetõeljávedett.
rást az ügyben.

Autóstól rontott
az üzletbe egy taxisofõr

Karddal verekedtek össze
külföldiek a Józsefvárosi
piacon

Több mint egy tucat külföldi támadt egymásra szerda délelõtt a Józsefvárosi piacon. A verekedés során az elkövetõk szúró- és vágófegyvereket, kardokat, késeket, viperát és gázsprayt is használtak. A
mentõk két súlyos és két könnyû sérültet
szállítottak a Péterfy Sándor Utcai Kórházba, fõleg végtagtörésekkel és vágott
sebekkel. A támadás hátterében felteheBoltba csapódott egy szabályosan közle- tõen leszámolás áll. Az ügyben jelenleg is
kedõ taxi egy ütközés során a Bérkocsis nyomoz a rendõrség.
és a Víg utca keresztezõdésénél; a balesetA rendõrség épülete mellett
ben egy járókelõ súlyosan megsérült.
Egy szabályosan közlekedõ taxiba oldal- termesztett kábítószert
A józsefvárosi
ról belerohant egy személyautó. Az ütkörendõrök az
zés erejétõl a taxi megperdült, és egy üzutcán járõrözletbe csapódott. A helyiségben akkor szeve szúrták ki,
rencsére nem tartózkodott senki, a járdán
hogy egy máarra haladó gyalogos azonban súlyos sésodik emeleti
rüléseket szenvedett a karambol során.
lakás ablakáMegpróbálta lenyelni
ban, három vöa lopott aranyláncot
dörben kábítószergyanús növények vanSzabadságát töltõ rendõrnõ fogott el egy nak. A VIII. kerületi férfi ellen, aki a rendrablót Józsefvárosban. A Nemzeti Védel- õrségi épület mellett termesztett marimi Szolgálat 32 éves századosa szemta- huanát, kábítószerrel való visszaélés minúja volt, amint két fiatal letépte egy nõ att indítottak eljárást. A 43 éves férfinél a
nyakláncát az Üllõi úton. Az egyiknek si- házkutatás során 29 növényt találtak, vakerült elmenekülnie, a másikat azonban a lamint a ruházatában három alufólia-csorendõrnõ utolérte és elfogta. A férfi, mie- magot, amelyekben 0,9 gramm tömegû
lõtt megbilincselték volna, megpróbálta növényi törmelék volt.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Szilvalekvár sütõben
incs semmi trükk benne, nagyon egyszerû.
Egy megfelelõen nagy lábasba, ami befér a sütõbe, beleöntünk ecetet, és beletesszük
a magozott szilvát. Ha édesebben szeretjük, akkor cukrot is szórunk két réteg szilva közé, nem keverjük meg.
Sütõben 100-140 fokon
hagyjuk hat órát sülni. Azt
mondják, hogy annyi órát
kell fõzni, ahány kg a szilva,
de nyugodtan maradhat
még 1-2 órát. Ha készen van,
üvegekbe töltjük, lezárjuk,
fejre állítjuk öt percre, azután mehet száraz dunsztba.
Cukor nélkül is olyan sûrûre
lehet fõzni, hogy a nedvességtartalma csökken, így
gyakorlatilag nem romlik
meg, ha a levegõ nedvességtartalmától távol tudjuk tartani. A legfinomabb ízt akkor kapjuk, ha kicsit odakozmál a széle, persze óvatosan
a kozmálással.

N

Nádcukor
finomított cukornál sokkal egészségesebb, hisz növénybõl nyerték ki az alapanyagokat, így rendkívül gazdag ásványi
anyagokban és nyomelemekben. Színe a világosbarnától a sötétbarnáig lehet bármilyen ár-

A

nyalatú. Természetes, kissé
karamellás íze
van, de ugyanúgy használhatjuk süteményekhez, édességekhez, teához, mintha fehér cukrot adtunk volna hozzá. Érdemes áttérni a nádcukor fogyasztására
elsõsorban egészségünk érdekében, de kellemes aromája megbolondítja a vele készült
édességeket is.
Kiss Éva

A vasalónk tisztítása

leoldja. Töltsük be, majd hevítsük fel a vasalót,
amíg az összes folyadék el nem párolog. Eza mûszálas anyag vasalása közben a va- után töltsünk tiszta vizet a vasalóba, és rázzuk
saló talpa ragad, akkor kikapcsolás után ki belõle a gõzlyukakon. Ismét fényes lesz a
azonnal kenjük be gyervasaló talpa, és könnyen
tyával, majd többször
fog csúszni, ha átdörhúzzuk végig egy tiszta
zsöljük finom sóba márruhadarabon. A vasaló
tott vattával. Ha vasaláslapjára került foltokat finál megpörkölõdik a fenom, fémszálas dörzshérnemû, csöpögtessünk
szivaccsal dözsölhetjük
rá hagymalevet, majd
le, amikor a vasaló már
öblítsük ki. Ha a szálak
kihûlt. A gõzvasaló víznem égtek el, csak megkõlerakódásait a vízzel
pörkölõdtek, a folt teljekétszeresére hígított ecet
sen eltûnik.

H

Grillezett töltött hús
és dinnyekockák
– Vendégek jönnek, villantani kellene, de alig van rá pénz. Takácsné,
mit ajánl?
– Készítsen töltött húst
Szabóné, mondhatom, fejedelmi
fogás lesz, áldani fog érte!
– Mondja, szomszéd asszony,
ne kíméljen!
– Elsorolom a hozzávalókat: fél
kiló darált marhahús, 20 deka sertéshús,
fél bögre prézli, kávéskanálnyi fokhagymapor, fél pohár
fõzõtejszín, csipet só, bors, két evõkanál vaj, két csokor snidling, 1 kiskanál fûszerpaprika, fél bögre olaj.
A darált húsokat összekeveri, hozzáadja a prézlit, a
tejszínt, sózza-borsozza, fokhagymaporral bolondítja,

és jól összedolgozza. A vajat az apróra vágott snidlinggel és fûszerpaprikával öszszekeveri, és négy részre osztja. A húsból is négy egyforma gombócot vagy
hengert formáz, és a belsejébe tölti a
fûszeres vajat. Mûvészkedjen, hogy a
vaj a közepében maradjon, s a húsok
formásak legyenek. Bekeni olajjal és
negyed órára hûtõbe teszi. Elõmelegíti a grillsütõt, olajjal megkeni a rácsokat, vagy a rovátkolt fenekû sütõedényt,
és fél óra alatt pirosra süti. Közben a megmaradt olajjal átkeni. A köretet a fantáziájára
hagyom. Lehet rizs, krumpli, de friss-puha kenyér is, salátával vagy kovászos uborkával.
Utána dinnyét tálalok, de úgy, hogy kimagozom és kockákra vagdosom. Kis sütõrum kell
rá, hogy a kosztosai teljesen odáig legyenek.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk vagy hideget együnk?
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, brilliáns ékszereket, festményeket, órákat.
Arany: 6.800 - 10.000.- Ft, ezüst
150 - 300-. Ft. VII. Wesselényi u
19., Tel.: 317-99-38; XIII. Hollán
E.u. 4., Tel.: 350-4308; II. Margit
krt. 51-53., Tel.: 316-3651 Tekintse meg interneten a Louis
Galériát!
Könyvfelvásárlás. Könyvek és antik
tárgyak vásárlása, azonnali készpénzes fizetéssel, díjtalan szállítással. Tel: 06-70-946-3139
József utcai, 55 nm-es, összkomfortos, önkormányzati lakásomat
nagyobbra cserélném, ráfizetek.
Tel.: 06-70-530-8063
Tisztelt Hölgyem/Uram! Korrekt
szerelõ vállal víz,- gáz,- fûtésszerelést, duguláselhárítást, 30 %-os
kedvezménnyel. Tel.: 06-20-43316-28, 402-0627

40. házassági évfordulóra Mednyánszky László, Scheiber Hugó
festményt vásárolnék. Tel: 06-30303-6940
Elcseréljük 2 szoba komfortos lakásunkat, másfélszobás, külön-bejáratú kisebbre, 45 nm-ig. Tel.: 061-313-2467
Teljes körû lakásfelújítást vállalunk,
festés,
burkolás,
tapétázás,
nyílászárócserét ingyenes felméréssel! Tel: 06-20-404-1659; e-mail:
toteambuild@gamil.com
Corvin-negyed közelében VIII. ker.
Kisfaludy utcában 40 nm-es öröklakás eladó 7,8 M Ft-ért. Tel.: 0620-364-8188

Kettõs hatás

Idõseket ápoló, gondozó, Szent
Szív Otthonba keresünk, leinformálható, gyakorlattal és egészségügyi végzettséggel rendelkezõ, szakképzett szociális szakgondozót fõnõvér munkakörbe.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz megküldésével:
sztjozsefotthon@gmail.com

HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!
Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján: Tóth Józsefné 210-4900,
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
gyorsszolgálati, karbantartási
és hibaelhárító munkálatokat

az Épkar Zrt. látja el.
Telefonszám: 2 1 0 - 3 4 1 7 .
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

Vízszintes: 1. Horváth Imre, költõ, író /1906-1993/ Isten is sír címû kétsoros epigrammáinak gyûjteményébõl idézünk. Az elsõ
rész. 9. Az idézet harmadik része. 13. Beint a karnagy a kórusnak,
zenei mûszóval. 14. A Juventus focisztárja /Alessandro/. 16. A
mélyebbik haranghang. 17. „Hull a hó és hózik, -.. -…; Micimackó
dala. 19. Nagy ünnep jelzõje. 20. Irish Tyre Industry Assotiation /Ír
Gumiipari Társaság/, röv. 22. Van felesége. 24. Muzsikus. 25. … of
Rome /Utak Rómába/; számítógépes játék. 27. Apaállat, ill. csillagkép. 29. A tenger színéhez hasonló, tengerkék. 33. Futball Klub,
röv. 34. A kapus feje felett ível. 35. Orosz származású francia balettmester /Victor Marius /1818-1910/. 38. Kétes! 42. Ábrázat. 43.
Rejtvényfejtõ herceg Puccini Turandotjában. 44. Világhírû karmester /Claudio/. 43. Aki rajtol, ezt akarja elérni! 50. Paese …; olasz
napilap. 51. Az idézet negyedik, befejezõ része. 52. A német ábécé utolsó betûje. 54. Reliance Industries LTD; Bizalom Ipari KFT,
röv. 55. Orral nyomkodva ott elhelyezés. 57. Az Illés együttes slágerében kicsikét butácska. 59. Vékony hangon kiabál.
FÜGGÕLEGES: 1. A gólyával rokon forró égövi madár. 2. Sikertelenül bemutatott váltó igazoltatása. 3. … tört ki a trójai háború? /mitológiai kérdés, a válasz: Heléna/; két szó. 4. Üres ház! 5.
Sivatagi enyhhely, régiesen. 6. Gottwaldov cseh város régi-új neve. 4. Átnyújt, régiesen. 8. Többes számú francia birtokos névmás
/enyéim/ /MES/. 9. Építészet-technikai vállalat. 10. Svájci város,
Ticino kanton székhelye. 11. Áruló a Pál utcai fiúkban. 12. Nyíregyháza városrésze. 15. Magas testhõmérséklet. 18. Az õsember
szerszámja volt. 21. A tárgyra /tessék térni/! 23. Edwin van der
…; nemrég visszavonult holland focikapus. 26. Játszd újra, …!,
Woody Allen filmje. 28. Szeszélybõl, rosszindulatból választ. 30.
Az idézet második része. 31. … Land; szigonyos a Nemo kapitány
címû Verne-regényben. 32. … Gerais; brazil szövetségi állam. 33.
Asztalos is készítheti ezt a gyermekjátékot. 36. Elavult címzésrövidítés. 37. Vállon viselt, ujjatlan felsõruha. 38. A Tisza mellékfolyója. 39. 40. Lótakarmány. 41. Errefelé jövés. 45. A „máltai tigris”
/Kabir/. 46. Attila beceneve. 47. Ole Love Reggae; nemzetközi rádióadó, röv. 49. Jövõ idejû létige. 53. Szájat nyit. 56. Csak középen!
58. A rádium vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 09.21.
07.17-ei rejtvényünk megfejtése: Nyisd ki rózsám az ablakot,/ nézzük
együtt a csillagot!/ Óh be szép is nyári éjen/ a sok csillag fenn az égen!
Nyerteseink: Majer Lászlóné, Sike József
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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