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Sokszínû Józsefváros
Elismerés a neves brit gazdasági laptól

ÖNKORMÁNYZAT

Bõvül a közfoglalkoztatás
Folytatódik a közfoglalkoztatási program

ti két kategória között természetesen van átfedés, hiszen a téli közfoglalkoztatás munkavállalói közül többen részt vesznek a képzéseken, és a képzésben részt vevõk közül is
kerülnek a téli közfoglalkoztatottak körébe.

Még több munkavállaló
Józsefváros önkormányzata elérendõ célként jelölte meg, hogy minél több álláskeresõ kerüljön be a közfoglalkoztatási programba. Ezért a kerület vezetése felkéri a közfoglalkoztatókat, hogy nyújtsák be pályázataikat a fõváros
munkaügyi központjának, ezáltal tovább bõvülhessen azon személyek száma,
akik a közfoglalkoztatási program keretében dolgozhatnak.
kormányzat eltökélt abban a kérdésben, hogy
ezen munkavállalók számát a lehetõségekhez mérten maximálisan megemelje. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központja a téli idõszakban napi 8 órában 50
fõ regisztrált munkanélküli álláskeresõ számára biztosít munkát a kerületben, melynek
90%-át a 2013. évi közfoglalkoztatási bérmegtakarításokból fedezik, a további 10% önrészt,
1,4 millió forintot, az önkormányzat fizeti.

Téli közfoglalkoztatás
és képzés

dén a VIII. kerületben márciustól kezdõdõen 159 álláskeresõ jutott kenyérkereseti lehetõséghez a közfoglalkoztatási program keretében. Az õ bérükre és járulékaikra idén Józsefváros 20 millió forintot biztosított. Az Ön-
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Lehetõség van további 241 álláskeresõ munkába állítására napi 6 órában idén novembertõl jövõ áprilisig a téli közfoglalkoztatás keretében, melyet teljes mértékben uniós forrásból fedeznek. Továbbá 390 álláskeresõ vehet
részt a közfoglalkoztatási programot kiegészítõ képzésben december elejétõl március
végéig, melynek ideje alatt a résztvevõk 6
órás közfoglalkoztatásnak megfelelõ bért
kapnak. A képzés kompetencia alapú, és
szintén EU-s támogatásokból fedezik. A fen-

Józsefváros számára kiemelt fontosságú,
hogy minél több álláskeresõnek biztosítson munkát, ezért a munkáltatók közvetlen költségekre csak a bérekre szánt támogatás 5%-át fordíthatják. Kivételt képeznek a kerület köztisztaságáért dolgozók,
akik számára természetesen biztosítani
kell a megfelelõ munkaeszközt, de például a köztereinken eldobált drogos tûk öszszeszedéséhez szükséges védõfelszereléseket is.
Z. B.

Érintett foglalkoztatók:
– Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
– Józsefvárosi Intézménymûködtetõ Központ
– Katica Bölcsõde és Napközi Otthonos
Óvoda
– Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék
– Õszirózsa Gondozó Szolgálat
– Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
– Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
– Józsefvárosi Családsegítõ és GyermekjóIéti Központ
– Józsefvárosi Közterület-felügyelet
– Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft.
– JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.

Kétezer kerületi háztartás részesül benne

Önkormányzati támogatás a téli rezsire
A fûtési szezon kezdetével egyre több
jelzés érkezik a polgármesteri hivatalba, hogy a téli idõszak kiadásainak kiegyenlítése még a rezsicsökkentés mellett is súlyos anyagi terhet ró a lakosságra. Ezért a képviselõ-testület egy új támogatási forma bevezetésével igyekszik enyhíteni ezeken a terheken.
józsefvárosi önkormányzat a lehetõségeihez mérten támogatja az anyagilag nehéz helyzetben élõ családokat és
az egyedülállókat. A rászorulók életkörülményeinek további javítása érdekében – a
polgármester javaslatát elfogadva – új támogatási formaként bevezetésre kerül a
kerületi rezsitámogatás a december és február közötti leghidegebb idõszakra. Ez
azokat illeti meg, akik jelenleg is ún. normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek. A javaslatot a képviselõ-testület épp a Szegénység elleni küzdelem vi-
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lágnapjának elõestéjén, október 16-án tárgyalta meg és fogadta is el egyhangúlag.
Az év végéig kb. kétezer kerületi háztartás kap normatív lakásfenntartási támogatást. (Azok jogosultak rá, akik háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 százalékát, vagyis idén
a 71.250 Ft-ot.)
Az önkormányzat által most bevezetésre kerülõ külön téli rezsitámogatás mértéke háztartásonként
havi háromezer forint lesz három
hónapon keresztül. A folyósításához nem szükséges külön kérelmet benyújtani, az automatikusan
megilleti a lakásfenntartási támogatásban részesülõket. Az összeg a
decembert, januárt és februárt követõ hónap huszadikáig postai
úton vagy átutalással kerül kifizetésre. Ráadásul ez a kiegészítés nem egyszeri, csak erre a szezonra szóló támogatás
lesz, hanem minden évben megilleti majd
az említett jogosultakat. Erre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállalt évi
18 millió forint értékben.

ÖNKORMÁNYZAT

Józsefvárosi segítség a hitelcsapdába került családoknak
Kétszer ad, ki gyorsan ad. Józsefváros állította össze az
elsõ olyan önkormányzati
mentõcsomagot, amely szociális alapon nyújt segítséget
az eladósodott devizahiteles
családoknak. A nyár folyamán kiírt önkormányzati
bérlakáspályázaton
négy
családnak sikerült lakáshoz
jutnia, de a pályázatot meg- mely legfeljebb öt évre megismétlik, méghozzá köny- hosszabbítható. Az ingatlant a
nyített feltételekkel.
beköltözõ hat hónapon belül köteles saját költségére felújítani. A
z augusztus 26-án lezárult felajánlott, legalább komfortos
bérlakáspályázaton azok a (néhány esetben összkomforjózsefvárosi lakosok vehettek tos), általában egy, maximum 2részt, akiknek az ingatlanjukra 3 szobás bérlakások alapterülete
vonatkozó devizaalapú köl- 25-tõl 80 négyzetméterig terjed.
csönszerzõdését a bank fel- A meghirdetett húsz lakásból timondta, s emiatt végrehajtás zenegyre jelentkeztek, de mindalatt áll a lakásuk. A pályázók- össze hét pályázat lett érvényes,
nak kerületünk 20 darab önkor- tizenöt pedig érvénytelen.
mányzati bérlakást hirdetett
Végül is négy családnak sikemeg azzal, hogy a nyertesek rült az általuk kiválasztott bérlaegyéves határozott idõtartamra kásra jogosultságot szerezve ottköthetnek bérleti szerzõdést, honra találnia. Ezek közül kettõ
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a Vajdahunyad utcában,
egy a Karácsony Sándor,
egy pedig a Dankó utcában
van. A nyertesekkel a Kisfalu Kft. november végéig köti meg a bérleti szerzõdést.
Sára Botond alpolgármester elmondta, hogy a
felújítási kötelezettség nem
jelentett akadályt a pályázatok benyújtásában. A cél a családok
egybentartása,
ezért többen is jelezték,
hogy családi összefogással, a saját igényeiknek megfelelõen szeretnék felújítani új otthonukat. Az alpolgármester szerint a pályázatok
többsége azért lett érvénytelen, mert a jelentkezõk nem tudták
igazolni, hogy nincs
adótartozásuk. Ez pedig túl szigorú elõfeltétel, hiszen
a kilátástalan helyzetbe került
adósok többfelé is tartoznak.

Egy szociális bérlakás a maga
alacsonyabb rezsijével a tartozások felszámolásában is képes
õket segíteni, miközben eleve a
munkahelyüket sem veszítik el,
ha nem válnak hajléktalanná.
Mindezeket mérlegelve a kerületvezetés úgy döntött: a lehetõ legrövidebb idõn belül újra kiírják a pályázatot a fennmaradó
16 lakás vonatkozásában, azzal

a módosítással, hogy a devizahiteleseknek nem kell igazolást becsatolniuk az adóhatóságtól.

Több százmilliós támogatás Józsefvárosnak

Balra is lehet majd kanyarodni a Rákóczi útra

Elsõbbség a társasházak
megújulásának

Megnyitják a Márkus Emília utcát

Fõvárosi Közgyûlés a város-rehabilitációs programokra
kiírt TÉR-KÖZ pályázat keretében 317 millió forintot
szavazott meg a kerületnek szeptemberben, az Európa Belvárosa program folytatására. Mivel ez kevesebb, mint a beadott pályázatban igényelt összeg, Józsefváros egyeztetést
kezdeményezett a Fõvárossal a program aktualizásával kapcsolatban – nyilatkozta lapunknak Egry Attila alpolgármester. Elmondta, hogy a józsefvárosi önkormányzat álláspontja az, hogy a pályázatban részt vevõ társasházaknál ne csökkenjen a támogatás. A közterek felújításának kivitelezését
várhatóan – a forráscsökkenés miatt – két ütemre kell bontani. Az elsõ ütemrõl további egyeztetésre lesz szükség még
ebben a hónapban.
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alós igényt elégít ki a kerület azzal, hogy megnyitja a Márkus Emília utca végét, hogy a Palotanegyedben autózók
balra is kikanyarodhatnak a Rákóczi útra. Ezzel jelentõs mértékben tehermentesítve a Puskin utcát.
Ha az idõjárás kegyes hozzánk, akkor már decembertõl ki lehet hajtani balra a Rákóczi útra a Márkus Emillia utcánál – tájékoztatta lapunkat Egry Attila alpolgármester. Az önkormányzat a szerzõdést a múlt héten írta alá a kivitelezõvel. A
szükséges bejelentések, burkolatbontási
engedélyek megszerzését követõen még ebben a hónapban megtörténik a munkaterület átadása, mely után
a bontási munkálatok
el is kezdõdnek. A végleges befejezés 2013.
december elejére várható, hiszen a közvilágítási oszlopok gyártásának kell ennyi idõ.
Várhatóan a karácsonyi vásárlás forgatagában a Márkus Emília
utcából az autósok már
lámpás keresztezõdésben tudnak kihajtani
balra a Rákóczi útra.
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NÉZÕPONT

Nézõpont

Aktuális téma: Józsefváros jó hely?

Józsefvárost méltatja
egy angol gazdasági lap
Józsefváros újjáépül. Napról-napra,
tégláról-téglára. Már rég nem az a lepusztult kerület, amely évtizedekkel
ezelõtt volt. A neves brit gazdasági
napilap, a Financial Times is elismerõen ír a fejlõdésünkrõl, szépülésünkrõl. Ez elsõsorban nagyszabású felújítási programjainknak köszönhetõ. A
Magdolna Negyed Program harmadik ütemében 3,8 milliárd forintos szociális város-rehabilitációt indítottunk. Józsefváros korábban még sohasem kapott ekkora támogatást. Ebbõl a pénzbõl nemcsak épületeket újítunk fel, hanem az ott élõ emberek mindennapjait is igyekszünk szebbé, jobbá és biztonságosabbá tenni. Ezért is indítottuk el fél
évvel ezelõtt a Szomszédsági Rendõr Programot. A Magdolna negyed területén gyalogos járõrök teljesítenek
szolgálatot a munkaidejükön túl. Reggeltõl estig járják a
környéket, így arcról, névrõl ismerik a negyedben lakókat.
Az elsõdleges feladatuk az, hogy a jelenlétükkel, az egyenruhájuk látványával elrettentsék a bûncselekményre készülõket. 300 millió forintból megújult kilenc közintézményünk: 3 iskola és 6 óvoda. Felépítettünk egy 60 férõhelyes
új bölcsõdét, ami nemcsak minimálisra csökkentette a bölcsõdei várólistát a kerületben, hanem munkát is adott 24
embernek. Felújítottuk a józsefvárosi játszótereket, hogy a
gyerekek minõségi és biztonságos játékokkal játszhassanak. A 2010-ben indított Európa Belvárosa Program részeként megújult a Horánszky utca, és létrehoztunk egy inkubátorházat a diákoknak és a fiatal vállalkozóknak. A környék átépítése csaknem 2 milliárd forintba került. Folyamatosan újjáépül a Palotanegyed és a Corvin sétány is. A
megszépülõ Józsefváros idevonzza a turistákat és a diákokat is. Szórakozni, kikapcsolódni is hozzánk járnak. A
kávézók mellett a csaknem 27 millió forintból felújított
Józsefvárosi Galéria és a megújult Erkel Színház is várja
õket. Büszkék lehetünk arra is, hogy Józsefvárost a befektetõk is felfedezték. Szívesen hozzák ide a pénzüket,
mert õk is felismerték, hogy a kerületben rengeteg lehetõség rejlik.
Kocsis Máté, polgármester

A Financial Times erõsen reklámszagú
cikkét olvasva olyan érzése támad az embernek, hogy ezért a kerületben ingatlanfejlesztéseket koordináló vállalkozó fizethetett, mert nem fogynak az új építésû lakások.
Az elmúlt évek fejlesztéseit nem lehet
elvitatni, valóban megszépült és megújult Józsefváros több városrésze. Az idelátogató külföldieket bátran el lehet vinni
sétára a Palotanegyedbe, vagy a Corvin negyedbe és környékére, de sajnos még mindig vannak a városnak olyan részei, amelyek jelentõsen elhanyagoltak. A több évtizedes budapesti liberális városvezetési politikai hagyománnyal szembemenve Józsefváros megpróbált rendet tenni a közterületein: a hajléktalanság problémáját egységes budapesti fellépés nélkül nem lehet megoldani, a drogosok kiszorítása pedig folyamatban van,
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A kerületben élve nem csak a szép látszik
Jól esik az embernek, ha dicsérõen írnak
szûkebb hazájáról. Kerületünk valóban
több ponton fejlõdik. A Corvin negyed talán a fõváros legújabb belvárosi negyede és
a legsikeresebb, egész városnegyedet újjáépítõ fejlesztése.
Szót érdemel azonban, hogy a kerület
nagy részén sajnos nem látszik az „újjászületés". A Financial Times cikk is alapvetõen
csak Józsefváros megújuló részeirõl szól. A cikkben említett Corvin negyed valóban újjászületik, a Palotanegyed külseje is szépen
fejlõdött, ebben azonban évtizedes többpárti munka is volt. A
cikk egyébként nem is említi a Magdolna negyed szociális rehabilitációját, amely a Corvin negyedhez hasonlóan a szocialista-liberális városvezetés alatt kezdõdött.
Aki Józsefvárosban él, annak azonban szomorúbb tények is látszanak. A kerületi önkormányzat nem tud tenni az országos elszegényedés ellen. Az embereknek egyre kevesebb pénze van,
emiatt sorra szûnnek meg a kisüzletek. A lehúzott redõnyök biztosan nem az „újjászületést" mutatják. (Új boltot lényegében csak
a trafikmutyis haverok tudtak nyitni.) Sok éve beépítetlen foghíjtelkek, üres épületek vannak szerte a kerületben, amiben nem látnak fantáziát a befektetõk. A számos foghíjtelek ellenére kevés a
zöldterület, a játszótér és a sportpálya, így a gyerekek gyakran az
aszfalton fociznak. Alig vannak nyilvános wc-k, és ez meg is látszik az aszfalton. A szülõk viszont nem akarják a kerületi iskolákba hozni a gyermekeiket, a diákok fele más kerületek iskoláit választja. Nagyon rossz a kerületben a lakáshelyzet. Az önkormányzat az elmúlt években nem támogatta a lakások komfortosítását. Ráadásul több száz önkormányzati lakás üresen áll, mert
nincs pénz a rendbehozásukra. Az utcákon egyre több a szemét.
A körúton kívül alig van utca, amelynek megújult volna a burkolata. Egyre növekszik a bûnözés, és a megoldást nem segíti, hogy
Kocsis Máté idõszakában már hatodik rendõrkapitánya van a kerületnek. Ne feledjük azt sem, hogy a kerületi fejlesztéseket az elmúlt években döntõ részben az Európai Unió finanszírozta. Az
az EU, amely ellen Orbán Viktor Kocsis Mátéval karöltve „szabadságharcot" hirdetett. Ezeket a támogatásokat pedig mind elveszítjük egy esetleges kilépéssel, amivel többen fenyegetõznek a
jobboldalon.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

de a baloldali politikai erõk liberális hisztériája miatt kétséges a
sikere. A fejlesztések csak a közterületek és lakóépületek megújítására koncentrálnak, és keveset törõdnek az itt élõ emberekkel. Statisztikai adatok támasztják alá, hogy az itt élõk képzettsége a fõvárosi átlagnál alacsonyabb, ezért munkavállalási lehetõségeik beszûkülnek – ha egyáltalán akarnak dolgozni –,
így a társadalmilag leszakadó rétegeknek megélhetési forrásként marad a segély és a bûnüzés. A bûnügyi statisztikai bûvészkedés dacára az itt élõ emberek biztonságérzete nem javul.
A kerületi rendõrségre költött jelentõs összegek ellenére a közbiztonság terén nem történt jelentõs áttörés.
Józsefváros reneszánszát éli-e? A több évtizedes magárahagyatottság után valóban történnek pozitív és elõremutató fejlesztések, de a „nyugati” újságírók nem láthatnak a felszín alá:
még sok a megoldandó probléma ahhoz, hogy egy újságcikkre
hivatkozva hátradõlhessünk.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje

KÖZTÉR
Financial Times: Józsefváros jó hely

Elismerõen ír kerületünkrõl a neves brit gazdasági lap
Terjedelmes cikket közölt kerületünkrõl a neves pénzügyi
napilap, melyben azt fejtegetik, hogy Józsefvárosban javult a közbiztonság, pörög a
kulturális élet és minõségi ingatlanok várják a vásárlókat
közel a belvároshoz.
tekintélyes brit szaklap
szerint az új galériák és a
régi épületek felújítása vonzza a
kerületbe a fiatalokat, akik most
már nem csak tanulni járnak
nagy számban Józsefvárosba,
de egyre többen itt töltik a szabadidejüket is. Sõt, a turisták
körében is egyre inkább felkapott célpont, ha kultúráról vagy
szórakozásról van szó.
A Financial Times felidézi,
hogy a kerületet jelentõsen
bombázták a II. világháború
alatt, de az ’56-os forradalom is
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mély nyomott hagyott Józsefvámúzeumokat és egyetemi
ros arculatán, valamint évtizeépületeket rejtenek – írja a
dekig a magas bûnözési hullám
cikk szerzõje.
és gazdasági hanyatlás jelleAz ingatlanfejlesztõk is
mezte a városrészt. A VIII. kemeglátták a lehetõséget a
rület évtizedeket küzdött azért,
kerületben, hiszen a Belhogy visszaszerezze kulturális
város lassan telítõdik, így
sokszínûségét, gazdasági poa befektetõk egyre inkább
tenciálját, és sikerrel javítja a
Józsefváros felé kacsintközbiztonságot is, ezt példázza,
gatnak, amit mi sem bizohogy 2011-rõl 2012-re 16%-kal
nyít jobban, mint a Pacsökkent a bûnözési ráta.
lotanegyed XIX. századi
Azonban mint Hoxton a lonépületeinek folyamatos
doni East Enden, vagy Kreuzfelújítása és a több százberg Berlinben, Józsefváros épp
milliárdos ingatlanfejújjászületése közepén jár. A
lesztés, a Corvin sétány.
csökkenõ bûnözési ráta idevonA lap idézi Mezõ Zoltánt,
zotta a kortárs mûvészeti galériaz At Home Network
ákat és a trendi kávézókat. A
ügyvezetõjét, aki szerint a
felújított metróvonalak ide-oda
legtöbb felújítás azért törszállítják a turistákat és a fiataténik, hogy diákoknak
lokat, hogy élvezzék a kerület negyed jelenti, ahol a régebben adják bérbe a lakásokat, akik
vibráló éjszakai életét. Józsefvá- málladozó, 1860-as évekbeli szeretnek ilyen nagy múltú inros legjavát azonban a Palota- épületek – most már felújítva – gatlanokban élni.

Holokauszt-emlékhely:
Kinevezték a polgármesteri kapcsolattartót
int arról már beszámoltunk, 2014ben, a hetvenedik évfordulóra épül
meg a Holokauszt Gyermekáldozatainak
Emlékhelye – Európai Oktatási Központ a
Józsefvárosi Pályaudvar egykori épületében. A létrehozásával kapcsolatos állami
beruházás kerületi kapcsolattartójaként
Kertészné Bródy Saroltát kérte fel Kocsis Máté polgármester. Kertészné fogja képviselni
a polgármesteri álláspontot a szükséges
egyeztetéseken, és neki kell biztosítania,
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hogy az önkormányzat részérõl is gördülékeny legyen az ügykezelés. A FideszKDNP nevében Vörös Tamás képviselõ
üdvözölte a beruházást, amely reményei
szerint méltó megemlékezés színhelye
lesz. Kertészné Bródy Sarolta megköszönte a megbízatást, és a képviselõ-testületnek
is azt, hogy ezt az ügyet támogatta. Hitét
fejezte ki, hogy az emlékhely és oktatási
központ komoly értéket fog képviselni, és
Józsefváros is büszke lehet rá.

A Financial Times cikke alapján azt hihetnénk, a kerület mindenhol a Corvin sétányra és Palotanegyed néhány utcájára
hasonlít, de sajnos egyelõre több a Szigony, Tömõ, Lujza és Diószegi utca. Az
eredményes pályázatoknak köszönhetõen
a Palotanegyed és Magdolna negyed fejlesztése jó úton halad, az Orczy negyed fejlesztésére viszont nagy szükség lenne, korábban már javasoltam is. Csak az utóbbi
1-2 évben 8,5 Mrd Ft EU támogatás érkezett, ez áll szemben az
önkormányzati beruházásból megvalósuló Teleki téri piaccal
(450 millió) és a magánpénzekbõl lassan továbbépülõ, az eredeti tervekhez képest sok évet csúszó Corvin sétánnyal. Bár a
fejlesztésekért, EU pénzekért folytatott versenyt megnyertük,

a hétköznapi jó életért folytatott versenyben egyelõre a rengeteg hiányzó munkahely miatt alulmaradni látszunk. Hiába a
csillogó szalagátvágó ünnepségek, amíg nem lesz minden
dolgozni tudónak munka, addig sajnos tovább szenvedjük a
szegénységet, bûnözést, leromlást. Ez már a korábbi Magdolna negyedi fejlesztéseken is látszik. A jövõ fejlesztéseiben
kulcsszerepe kell, hogy legyen az emberek fejlesztésének, tanításának, az esélyegyenlõségnek!
Ehhez új szemléletre és a közösséget felemelõ programokra van szükség. A kerületben legjobban a sokszínûségét szeretem. Azt szeretném, ha a helyi sajátosságoknak megfelelõen esélyt adhatnánk minden lakónak a felemelkedésre, nem
pedig büntetést a kiszolgáltatottaknak. Ebben az esetben a
beruházásaink is idõtállóbbak lennének.
Jakabfy Tamás, az LMP önkormányzati képviselõje
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Tovább csökkennek a családok terhei
Újabb terhek hullanak le a
családok válláról. Novembertõl tovább csökken a rezsi, januártól pedig a kiskeresetû
családok adója. A tartósan
alacsony inflációnak köszönhetõen jövõre a fizetések és a
nyugdíjak nemcsak megõrzik vásárlóértéküket, hanem
növelik is. Magyarul: többet
ér a fizetés és a nyugdíj is.

Oltalom alatt
a nyugdíjasok

Nemcsak a gyermekes családok, de az idõsek is oltalom
alatt állnak. A nyugdíjak vásárlóerejének megõrzése és emelése a kormány egyik legnagyobb vállalása, és eddig eredményesen teljesítette. Idén az
infláció felett, 5,2 százalékkal
emelték a
nyugdíjakat. A
2014-es költségvetésben inflációkövetõ nyugdíjemeléssel,
2,4 százalékkal számol a korár az Országgyûlés elõtt
mány. A tartósan alacsony infvan a kiskeresetû csalálációnak köszönhetõen okkal
dok további adócsökbizakodhatunk, hogy a nyugkentésérõl szóló törvény. Ezek
díjak jövõre nemcsak megõrszerint januártól kifejezetten az õ
zik a vásárlóerejüket, de növeterheik csökkennek tovább. 110
lik is. A rezsicsökkentés hatáezer családnak gyakorlatilag a
sa is jelentõsen könnyíti a
zsebében marad a bruttó keresete.
nyugdíjasok
megélhetését.
Egy 100 ezer forintot keresõ, két
Egy budapesti távfûtéses 50
gyermeket nevelõ családnak hanm-es lakásban élõ nyugdíjas
vonta 4 ezer forinttal emelkedik a jöve- nak legkésõbb januárban már úgy kell házaspár rezsije (a novemberi rezsicsökdelme. Egy átlagbért keresõ, háromgyer- számlázniuk, hogy látni lehessen az árkü- kentést is már számolva) évente minimum
mekes családnak további 39 ezer forinttal lönbözetet.
70 ezer forinttal lesz kevesebb. Egy natöbb pénz marad a zsebében. Egy négygyermekes család esetében, ahol mindkét Még több segítség
szülõnek átlagfizetése van, ez az összeg a rászoruló családoknak
Soha ennyi kormányzati támogatás nem
már plusz 59 ezer forint havonta.
2011-tõl életbe lépett a családi adórend- segítette a rászoruló gyermekes családoszer, méghozzá Európa egyik legalacso- kat, mint most. A gyermekeiknek gyanyabb, 16%-os adókulcsával kombinálva. korlatilag a bölcsõdétõl biztosított a napi
Ez közel egymillió gyermeket nevelõ csa- étkeztetése. Az ingyenes és kedvezmélád szármára hozott érdemi jövedelemnö- nyes gyermekétkeztetésre fordítandó
vekedést: évi 180 milliárd forinttal több kormányzati támogatás összegét idén az
maradt így a zsebükben. Januártól ezen elõzõ évihez képest 29 milliárd forintról
felül még további 50 milliárd forinttal ma- 44 milliárd forintra emelte a Fidesz. Jövõre ennél is több lesz a támogatás: 51,5 milrad több a kiskeresetû családoknál.
liárd forint, ezen felül szociális nyári
20 százalékkal kevesebb
gyermekétkeztetésre további 2,6 milliár- gyobb családi házban egyedül élõ, gázfûlesz a számlán
dot fordítanak. Jelenleg kb. 360 ezer gyer- tést használó nyugdíjas rezsije minimum
mek étkezését biztosítja teljesen ingyene- 85 ezer forinttal csökken évente.
sen az állam. Ezen felül 720 ezer rászoruló gyermek számára ingyenesek a tan- Egyre többen élnek segély
könyvek. Az elmúlt két évben több mint helyett munkából
százezer gyermek számára nyújtott szo- Bíztató tendencia a szegénység elleni küzdelemben, hogy segély helyett egyre töbciális üdülést az Erzsébet-program.
ben élnek munkából. 21 éve nem dolgoztak annyian, mint ma: közel 4 millióan
dolgoznak már, ezen belül a nõk foglalkoztatása 20 éves rekordot döntött meg. A
A megélhetés költségeit is tovább csökmunkanélküliség csökkenõ pályán van.
kenti a kormány. November 1-jétõl a gáz,
A munkaerõpiacon hátrányos helyzetû
az áram és a távhõ ára további 11,1%-kal
csoportok munkahelyeinek megõrzésére
csökken. Mivel januárban már ugyanezen
eredményes programot talált a kormány.
szolgáltatásoknak az ára 10%-kal lett alaA Munkahelyvédelmi Akcióval idén köcsonyabb, az újabb rezsicsökkentés azt jezel egymillió ember munkahelyét tudták
lenti, hogy összesen a tavaly ilyenkori ár
megvédeni. Olyan munkavállalókét, akik
20 százalékával lesz kisebb a számla. A
életkoruknál vagy élethelyzetüknél fogva
novemberi rezsicsökkentésnek is meg
jobban ki vannak szolgáltatva a munkakell jelennie a számlákon, a szolgáltatókerõpiac változásainak:
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INTERJÚ

Akit élve temettek el
57 évvel ezelõtt Józsefváros lángokban állt, az 1956-os
forradalom legkeményebb csatái kerületünkben zajlottak. Háború volt Magyarországon, és ezt a harcot többnyire gyermekek vívták az akkori korszak legiszonyúbb
birodalma ellen a haza megmentéséért, a szabadságért, a
jövõért, az emberhez méltó életért. Az egyik „legenda”
közülük Dózsa László színmûvész, rendezõ, akit 14
évesen élve temettek el a Kerepesi temetõben.
71 éves örök komédiás
ezekben a napokban
ünnepli rendes születésnapját, no meg azt a bizonyos „második, rendkívülit” is.
1956 novemberében az ÁVH
pribékjei tömegsírba dobták,
félholtra verve, mésszel leöntve, repeszszilánkokkal az
agyában. Csoda történt, még
ezt is túlélte.
– Hogyan kezdõdött,
hogyan keveredett a forradalmi eseményekbe?
– A szabadságharc elsõ napján – ekkor a Hegedûs Gyula utcában
laktunk – anyám leküldött vásárolni a közeli
Lehel piacra, amikor
egyszer csak teherautók
dübörögtek el mellettem, melyekrõl a forradalmárok fegyvereket
osztogattak. Felmásztam az egyikre, aztán a Szövetség utca és a Rákóczi út sarkánál lévõ épületbe napokra befészkeltük magunkat a társaimmal. Kevesen mertek az
orosz tankok között szaladgálni, de mi akkor, abban az eufóriában nem fogtuk fel, mit kockáztatunk. Folyamatosan éjjel-
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nappal, a konszolidáció beálltáig, október 28-ig gyújtottuk a
Molotov-koktélokat, és ott ártottunk az oroszoknak, ahol
csak tudtunk.
– November 4-én megindult a
szovjet tankok végeláthatatlan
özöne, hogy Kádár hívására eltiporják a magyar nemzet szabadságharcát. Hol volt Ön ekkor, és
mi történt?

– Hajnalban már az utcán
voltam, hiszen bajtársaimmal
abban állapodtunk meg, ha
bármi olyan esemény történik,
ami ezt szükségessé teszi, újra
felvesszük a harcot. A Szövetség utcában majd‘ százan verõdtünk össze, délelõtt nehéztüzérségi támadás indult elle-

nünk a Rákóczi útról. November 7-én már nem volt értelme
az ellenállásnak, megadtuk
magunkat.
A szovjetek a Rákóczi mozi
sarkánál a házfalhoz tereltek
minket, és géppisztollyal több
sortüzet eresztettek ránk. A
nyakamat eltalálta egy golyó,
összecsuklottam. A sortûz után
néhány tojásgránátot is közénk
dobtak, a fejembe hátul két repeszszilánk fúródott. Aztán
magyarok jöttek túlélõk után
kutatni, és a környezõ utcákból
a Szövetség utcai kórházba
szállították a sebesült forradalmárokat, így engem is.
– Innen november közepén az
ÁVH-sok a Mosonyi úti rabkórházba vitték, ahol tovább kínozták
és vallatták.
– Arra voltak kíváncsiak, ki
volt a csoportom vezetõje, ki az
a Fekete János, mit tudok róla,
hol tartózkodik. Belõlem
persze semmit
sem tudtak kiverni,
hiába
rugdosta a pufajkás vallatótiszt a sebesült
fejemet, nem
vallottam. Ekkor kerültem a
klinikai halál
állapotába. A
következõ kép,
amire emlékszem, hogy bedobnak egy sírba. Dobálták rám és
mellém a holttesteket, úgy éreztem, mintha átlényegült volna a
testem, s külön vált volna a lelkemtõl, szellememtõl. Hideg
esõ esett, mégis melegnek
tûnt... Aztán hangot hallottam
fentrõl. A sírásók kiemeltek és

 a nyugdíj elõtt állóknak, a pályakez- ram is, amely az 55 év feletti nõk munkadõ fiataloknak, a kismamáknak, az ala- helyét védi fokozottabban.
csony képzettségûeknek. Ez 2014-ben is
Az álláskeresés idõszaka 2010 elõtt a sefolytatódik. Novembertõl indul az a prog- gélyen tengõdéssel volt egyenlõ, ma az állam ezt is a munkavállalás idõszakává alakította át, miután a közfoglalkoztatással tisztességes munkát tudnak kínálni az álláskeresõknek. Idén 300 ezer ember jut így
munkához. Nagy elõrelépés, hogy
ez a lehetõség immár nemcsak szezonális, hanem télen is folyamatos.
Novembertõl 100 ezer fõ téli közfoglalkoztatását biztosítják az állami cégeknél, önkormányzatoknál,
szociális intézményeknél. Másik
100 ezer ember számára a téli idõ-

Dózsa László színmûvész

titokban elvittek a Szabolcs utcai kórházba, ahol még hónapokig élet-halál között voltam.
Nyolcórás mûtéttel mentettek
meg az orvosok. Mednyánszky
és Kárpáti professzoroknak
azért is hálával tartozom, mert
hónapokig bújtattak, ami ezekben az idõkben szintén az életet
jelentette.

***

A kádári megtorlás során
Dózsa Lászlót nem találták
meg, mivel a kartotékján az
szerepelt, hogy meghalt és eltemették.
Szép, barna szemében ma is
az a tûz, huncutság és életerõ
vibrál, ami 14 éves kamaszként
szabadságharcossá tette. Köszöni, jól van: szerepel, játszik,
rendez – teljesíti a dolgát, azt a
küldetést, amelyre 57 évvel ezelõtt a sírból az Isten visszarendelte. Nem vár érdemeiért kitüntetést és elismerést, a számadást pedig rábízza a Gondviselésre...
Cs.D.

szakban olyan képzéseket fognak biztosítani, amelyek elvégzése után jóval nagyobb esélyük lesz tartós munkavállalásra
(ilyen képzésekre mehet például, akinek
nincs meg a 8 általánosa, de lesznek OKJ-s
és betanító képzések is).

Béremelési programok
Nemcsak egyre többen dolgoznak, de egyre több embernek nõ a fizetése is. Magyarország ma elég erõs ahhoz is, hogy a
méltatlanul alulfizetett hivatásokat segíteni tudja. A minimálbért eddig 3 alkalommal emelte a kormány, emellett béremelési programot indított a pedagógusoknak
és az egészségügyi dolgozóknak, amelyek
jövõre is folytatódnak.
7
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profi énekesnõ Horváth Gyöngyi francia sanzonokkal és régi
nagy slágerekkel andalította
õket Seres József billentyûs mínü: Stefánia sült francia
ves kíséretében.
salátával, orosz krémSára Botond altorta és kókuszkocka
polgármester
habos kávéval és üdíajándékcsomagtõkkel. Az idén jubiláló
okkal gazdagon
klubtagok emléklapot
felpakolva érkekaptak. A Józsefvárosi
zett mindkét helyZeneiskola tanárai és
színre, és mielõtt
hallgatói évek óta viszaz édességes doszatérõ fellépõi ennek a
bozokat egyenklubnak. Most is naként átadta volna
gyon szép mûsort állía klubtagoknak,
tottak össze a nyugdíköszönetet monSára Botond alpolgármester a „Víg Otthonban”
jasoknak: operett- és
dott az idõseknek,
operarészletekkel,
amiért a munkáhangszeres szólisták elõadásaiUgyanebben az idõben Ge- jukkal és a példamutatásukkal
val ajándékozták meg õket.
rencsér Anna Mária klubvezetõ kikövezték az utat a következõ
hívó szavára a Mátyás generációk számára, hogy azok
klubban is összegyûl- tanulhassanak és boldogulhastek a sokat megélt kor- sanak. Az önkormányzat nevéosztályba tartozó klub- ben megígérte, hogy a hétköztagok. A menü ugyan- napokban sem feledkeznek
az volt, csak a mûsor meg az idõsekrõl. Õ maga a fel
más. Kádárné Rajzó nem használt alpolgármesteri
Kinga és Mihalecz keretét is olyan programokra
Gyõzõné klubtagok az szeretné fordítani, amelyek
Idõsek napjára írott sa- megérdemelt módon még szíját versüket olvasták fel nesebbé és kellemesebbé tehea többieknek, majd a tik az életüket.
B. É.

Házi ünnepségek a nyugdíjasklubokban
Az Olasz Intézetben rendezett központi ünnepséget követõen az Õszirózsa Gondozó Szolgálathoz tartozó kerületi klubokban is megünnepelték az Idõsek hónapját.
gy kellemes klubdélután
kedélyes
hangulatban.
Nem is lehetett volna ennél bensõségesebb programot kitalálni
erre a hideg, szeles és esõs szerdai napra. A Víg utcai „Víg otthon” hatvan nyugdíjas klubtagja közül csaknem harmincan
jöttek el a zord idõ dacára. „Átsöpört rajtunk az õsz” – mondja
Lukácsné Ódor
Olga klubvezetõ.
„Sok klubtagunk
betegedett meg
ennek a változékony idõjárásnak
köszönhetõen.”
Akik viszont itt
voltak,
azokat
megvendégelték
és mûsorral szórakoztatták. A me-

E

Megnyitotta kapuit a Városi Tanoda
Október 17-én nyitotta meg kapuit a
„Városi Tanoda” a Józsefvárosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat Vajdahunyad utcai épületében. Az intézményben 40 nehéz körülmények között
élõ általános iskolás gyermek, illetve
családjaik kapnak esélyt a fejlõdésre és
egy könnyebb, jobb életre.
tanoda az Európai Unió Szociális Alapjának TÁMOP-3.3.9 A-12/1-2012-0041es számú pályázatának keretében valósul
meg. Az elnyert közel 30 millió forintos támogatás 2015. március elsejéig biztosítja a 40
fõs tanoda mûködését, ahol a szegény sorsú
gyermekek iskolai tanulmányaik mellett
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rendszeres délutáni korrepetálásokon és
egyénre szabott fejlesztõ foglalkozásokon, illetve hétvégi programokon vesznek részt annak érdekében, hogy a tanulmányaik gördülékenyebben folyhassanak. A tanodában rendszeresen kapnak uzsonnát is, nyáron pedig egyhetes táborozásra is lehetõségük nyílik. A szervezõk a programok egy részébe a gyermekek szüleit is bevonják, egy szociális munkás pedig abban segíti õket,
hogy a számukra leginkább megfelelõ képzések megtalálásával nekik is
lehetõségük nyíljon az elõrelépésre.
A szegénység elleni küzdelem világnapján tartott megnyitó ünnepségen vacsorával várták a szervezõk a családokat, akik a Magyar
Élelmiszerbank jóvoltából élelmiszercsomagot, különbözõ civil egyesületeknek és alapítványoknak köszönhetõen pedig ruhákat is kaptak. Elsõként
Kocsis Máté polgármester köszöntötte
a jelenlévõket. „Fontos lépés ez a tanoda a szegénység elleni küzdelemben.
Egyszeri, soha vissza nem térõ alkalom, hogy a gyermekek játékos, szórakoztatóbb módon szerezhessék meg a
jövõjüket megalapozó tudást, megta-

nuljanak helyesen írni, gördülékenyen olvasni, és jól számolni. Éljenek, éljetek a lehetõséggel, mert ha elmúlnak az iskolás évek,
soha többet nem térnek vissza!” – hívta fel a
gyermekek és szüleik figyelmét a polgármester. Kathy-Horváth Lajos, a Fõvárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgató-

ja örömének adott hangot, hogy a tanodában megvalósul a régóta áhított társadalmi
és nemzeti összefogás, hiszen a roma és nem
roma gyermekek együtt szívhatják magukba azt a tudást, amire szükségük lesz a jövõben. Benga Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma
Önkormányzat elnöke pedig arra kérte a
szülõket: figyeljenek oda arra, hogy gyermekeik rendszeresen ott legyenek a tanodában,
tanuljanak, fejlõdjenek, mert „az életben elõrehaladni csak a tanulás, az akarat és a tisztesség által lehet”.
T.O.

KÖZTÉR
latuk, hogy a drogosok gyakran feltörik az üres lakásokat.
Sajnos tetten érni eddig még
nem sikerült õket, de korábbi
alkalmával találkozkeresett a rendõrség bejárások
tak már olyan lakóval, aki kábíHegedõs János, a Kisfalu Kft. tószer hatása alatt állt.
vagyonkezelési divíziójának
vezetõje elmondta, hogy fél- Éjszakai élet
éves rendszerességgel rendez- Tapasztalataink és a lakók szenek ilyen razziákat azokban az rint a nappal nyugodtnak tûnõ
épületekben, melyekben egyes házban és az utcán éjszaka zajlakók életvitelével, illetve a lik ám az élet, pedig a házban
drogfogyasztással kapcsolatos kisgyermekes családok és idõproblémák merülnek fel, legin- sek is élnek. A nagyszámú
kább a Magdolna és az Orczy rendõr jelenléte és az igazoltatánegyedben. Ellenõrizzük a la- sok híre hamar elterjedt a körkókat, hogy jogszerûen tartóz- nyéken, ide vonzva a kíváncsiskodnak-e a lakásokban, felmér- kodókat. A velünk együtt jelenjük az esetleges áramlopásokat, lévõ tévés stáb kameráját látva
illetve kifejezetten figyeljük a többen is megkérdezték, hogy
drogfogyasztásra és -terjesztés- mit forgatunk? Amikor kidere utaló nyomokat. Ha valakit rült, hogy razziát, érdeklõdtek,
rajtakapunk, hogy jogosulatla- hogy lesz-e még, és hogy menul tartózkodik az ingatlanban, lyik házban? Nem adhattunk

Razzia a Diószegi utcában
Illegális lakásfoglalókat és drogtanyákat
Az elkövetkezendõ hónapokban az önkormányzat felkérésére rendszeres razziákat tart a problémás házakban a
Kisfalu Kft., a Készenléti Rendõrséggel együtt. Mi múlt
szerdán a délelõtti órákban csatlakoztunk a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) és a bérlemények ellenõrzéséért felelõs Kisfalu Kft. munkatársaihoz, hogy
kiderítsük, a Diószegi Sámuel utca 18-as számú bérházában az ott életvitelszerûen lakók jogosan tartózkodnak-e
az önkormányzati lakásokban, és vannak-e illegális droghasználatra, terjesztésre utaló jelek.

Kattant a bilincs

speciális felszerelésével. Rontó
Köztudott, hogy ez a ház kerü- András, a városüzemeltetési
letünk egyik legveszélyesebb szolgálat munkatársa elmondkörnyékén található, ahol kábí- ta, hogy havonta több ezer tût
tószer-fogyasztók és -terjesztõk szednek össze kollégáik, amiis nagy számban élnek, ezért itt ket a szemétégetõbe visznek
még elég magas
megsemmisía bûnözési mu- Józsefváros vezetésének eltö- tésre. A rendtató. A kerület
õrök közben a
kélt szándéka, hogy véget
m u n k a t á r s a i t vessen az áldatlan állapotok- ház elõtt, az utnak ebben a pár utcában és
ezért elkísérte a
cán is igazolbérházban.
helyszínbejárástattak, és egy
ra húsz felfegyfiatalembernél
verzett készenléti rendõr is, gyanús fehér porral teli zacskót
akik igazoltatták a lakókat, va- találtak, kattant a bilincs és kálamint a házba érkezõket és on- bítószer-birtoklás alapos gyanan távozókat is. Az elsõ szem- nújával el is vezették. A
beötlõ jeleket már a lépcsõház- készenlétisek egy, a házból tában tapasztaltuk, hiszen a szét- vozni szándékozó emberrel kivert postaládákban, az ajtó- és pakoltatták a zsebeit, ahonnan
ablakkeretekbe beszúrva, illet- többek között elõkerült két steve a pincébe bedobálva lépten- ril fecskendõ, tûkkel együtt és
nyomon használt tûkbe és fecs- egy Kék Pontos igazolvány.
kendõkbe botlottunk. Az udvaron széthajigálva a tûk mû- Illegális lakásfoglalók
anyag kupakjai, de láttunk kis A Kisfalu Kft. munkatársai erõs
tasakokat is, amikben terjesztik rendõri kísérettel járták a házat
a drogot, és pont egy adag elfér és mindenhova becsöngettek,
bennük. A JVSZ alkalmazottja ellenõrizvén, hogy jogosan tarott tartózkodásunk alatt félszáz tózkodik-e a lakásban, vagy ha
tût, fecskendõt gyûjtött össze nem helyi lakos, mit keres ott?

jegyzõkönyvet veszünk fel és
felszólítjuk õket, hogy a lakásgazdálkodási osztályunkon jelentkezzenek. Amennyiben az
adott határidõ leteltéig nem teszik meg, elindítjuk a megfelelõ jogi eljárást az eltávolításukra – mondta Hegedõs János.
Hozzátette, általános tapaszta-

felvilágosítást. Az viszont biztos, hogy Józsefváros vezetésének eltökélt szándéka, hogy véget vessen az áldatlan állapotoknak ebben a pár utcában,
ezért a következõ hónapokban
rendszeresek lesznek az ellenõrzések a kiemelten problémás
bérházakban.
Z. B.

Bárki beszólhat a józsefvárosi bajkeverõknek
K
ocsis Máté polgármester
versenyt hirdetett a
Juventus Rádióban. Bárki ötletet adhat, hogy milyen
mondatokkal figyelmeztessék a közterület-fenntartók a
szabálytalankodókat a hangos térfigyelõ kamerák segítségével. Október 25-ig a 0630-30-30-103-as számra írhatják meg sms-ben, hogy mivel

lehetne elrettenteni a szemetelõket vagy a rongálókat.
Budapesten elsõként Józsefvárosban jelentek meg a hangos térfigyelõ kamerák: a Gutenberg téren, a Nap utca és a
Leonardo da Vinci utca keresztezõdésénél, valamint a
Losonci téren. Ezeknek a
szerkezeteknek az a legnagyobb elõnyük, hogy a közte-

rület-felügyelõk és a rendõrök nemcsak látják a szabályszegõket, hanem rögtön
fel is szólíthatják õket arra,
hogy fejezzék be, amit csinálnak. A józsefvárosi hangos
térfigyelõ kamerák egyelõre
még csak teszt üzemmódban
mûködnek, de hamarosan
élesben reccsennek majd rá a
bajkeverõkre.
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MOZAIK
kek a Süss fel Nap! címû dallal köszönték
meg a nyalánkságot, amely gyorsan bekerült az intézmény konyhájába, hogy már
uzsonnára lehessen belõle falatozni. Kérdésünkre Sántha Péterné elmondta, nem
Meglepetés várta a Napsugár óvoda napköziseit
árulhatja el az adományozó kilétét, de az
últ héten hétfõ délelõtt a Dankó ut- déssel fogadtak, hiszen egy 5 kilós nutel- illetõ azt kérte, hogy gyerekekhez jusson a
cai Napsugár óvoda gyermekei ön- lás tégely rejtõzött a zacskóban. A gyere- felajánlása, és az alpolgármester asszonyfeledten játszottak a még kellera bízta a választást – aki jobmes napsütésben az udvaron,
ban ismeri a kerületi óvodánem is sejtve, hogy kedves megkat –, hogy hol lenne a leglepetéssel érkezik hozzájuk
jobb helye a finomságnak.
Sántha Péterné alpolgármester
Mivel a környéken (a Magasszony. Inotainé Sólyom Éva óvodolna negyedben) sok hátrádavezetõ összeterelte az udvar
nyos helyzetû kisgyermek laminden szegletében feltûnõ kiskik, ezért úgy döntött, a
manókat, akiknek az alpolgárDankó utcai Napsugár óvomester asszony elszavalta Móra
dának hozza el az ajándékot.
Ferenc: A cinege cipõje címû verAz esemény után az intézsét, és a lelkükre kötötte, hogy a
ményvezetõ végigkísérte az
hideg idõ beálltával gondoskodóvodán az alpolgármester
janak a madarak eleségérõl. Ezt
asszonyt, aki végül egy spekövetõen átadta az ajándékot,
ciális mozgásfejlesztõ foglalmelyet az ovisok kitörõ lelkesekozást is megtekintett.

Finomság az ovisoknak
M

Legfontosabb az itt élõk elégedettségének mérése

40 milliót nyert az önkormányzat szervezetfejlesztésre
„Szervezeti reformok a Józsefvárosi
Önkormányzatnál” címmel mintegy
40 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert az önkormányzat –
jelentette be Kocsis Máté a képviselõtestület ülésén. A szervezeti ésszerûsítések mellett a program kiemelt eleme
a józsefvárosiak elégedettségének mérése, valamint javaslataik és észrevételeik figyelembe vétele.

A járási hivatalok megalakulásával
megváltozott az önkormányzatok feladatköre és szervezeti mûködése a polgármesteri hivatalokban és az önkormányzatok
által felügyelt intézményekben. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat célja az volt, hogy segítséget
nyújtson az önkormányzatoknak a
szükséges változások felmérésében,
megtervezésében, megvalósításában
és az eredmények visszacsatolásának kivitelezésében. A Józsefvárosi
Önkormányzat nyertes pályázatában olyan intézkedési területeket határozott meg, mint az önkormányzat
rövid és középtávú költségvetési
helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a hatékonyságnövelés lehetõségeinek kidolgozása mind a polgármesteri hivatalban, mind a kerület fenntartásában mûködõ iskolákban, óvodákban, szociális és
közmûvelõdési intézményekben.
A benyújtott pályázatban kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat arra,
hogy átfogó felmérést és elemzést készít-

sen a lakosság körében a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségrõl és a felmerülõ igényekrõl a program ideje alatt,
vagyis novembertõl a jövõ év végéig, minimum két alkalommal. Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat arra kéri a kerület la-

ÁRAMSZÜNET miatt zárva lesz!
Kapunyitás délután 13 órától. A délutáni szakrendelések kezdési ideje nem váltoFelhívjuk Kedves Betegeink figyelmét, zik, azaz 14 órától lesz.
hogy 2013. október 30-án délelõtt, az AuA délelõtti rendelések értelemszerûen
róra utcai Szakorvosi Rendelõintézet elmaradnak, illetve a délutáni szakrende-

lések a betegelõjegyzés szerinti idõben történnek. Figyelem! A LABORATÓRIUM
október 30-án egész nap ZÁRVA tart!
Vonalkódos leletek a recepción nyitvatartási
idõben átvehetõk.
Megértésüket köszönjük!

özvélemény-kutatásra bíztatta a képviselõket a polgármester a testületi
ülésen, miután bejelentette, hogy az önkormányzat 40 millió forint támogatást
nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Államreform Operatív Programjában. Kocsis
Máté hozzátette: az önkormányzat mûködésérõl összegyûjtött pozitív és negatív
kritikákat, illetve javaslatokat szeretné a
testület elé terjesztve vitára bocsátani, hiszen ezek az észrevételek meghatározhatják a jövõ évi költségvetést is. A szervezetfejlesztési reformok mellett a program kiemelt eleme ugyanis a lakossági visszajelzések rögzítése és elégedettségük mérése.

K

A Józsefvárosi Egészségügyi
Szolgálat tájékoztatója
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kóit, hogy ha a hivatal dolgozói vagy a
megválasztott képviselõk a véleményük
iránt érdeklõdnek, illetve észrevételeiket
várják az önkormányzat mûködésével és
közszolgáltatásainak minõségével kapcsolatban, segítsék munkájukat, és ne habozzanak õszintén válaszolni.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 06-20-587-7444 (Sipos Orsolya)
Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat!
Idõpont: csüt. 8-9.30 óra
Folyamatosan lehet csatlakozni kurzusa- A részvétel ingyenes.
inkhoz!
További információ: 06-30-933-1060,
www.312.hu, www. facebook.com/
312meridiantorna
 Hatha jóga felnõtteknek - 90 perc
 Seniortánc – Csirmaz Szilviával
(seniortánc-oktató)
Idõpont: hétfõ 14-15.30 óra
A részvétel ingyenes.
További információ: 06-20-381-1805

Gyerekeknek, babáknak,
mamáknak

Idõpontok: kedd 19-20.30 óra, szerda 89.30 Pogrányi Györgyivel, csütörtök 1920.30 óra Rónai Róberttel, péntek 8-9.30
óra Csuday Dórival (jógaoktatók)
Részvételi díj: 1900 Ft, 5 alkalmas bérlet:
8500 Ft, 10 alkalmas: 15.000 Ft
További információ: 06-30-258-3184
 Gerinctorna - Hugyecz Katalinnal
(gyógytornász) – 60 perc
Idõpont: hétfõ 8-9 óra
Részvételi díj: 1600 Ft
További információ: 06-20-493-2130
 Zumba – Pálinkás Ildikóval (zumbaoktató) – 60 perc
Idõpont: kedd 18-19 óra, csüt. 18-19 óra
Részvételi díj: 800 Ft
További információ: 06-20-568-5884
 Meridián torna – Haide Évával (meridián torna oktató)

Polgárok Háza
Visi Imre utca 6.,
Telefon: (1) 299 8050
 Október 25. péntek, 18.00 óra:
Erdély szórványmagyarsága II.:
Magyarlapád – Küküllõ mente.
A Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet rendezvénysorozatunk
új évadában hónapról hónapra Erdély magyar szórványközösségeit és nyelvszigeteit mutatjuk be. A
rendezvénysorozat fõvédnöke: Kövér László,
a Magyar Országgyûlés
elnöke. Szakmai parnerünk Pozsony Ferenc
néprajzkutató (Kolozsvár), a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja. A sorozat má-

Szeretettel várjuk új programjainkra a
legkisebbeket!
 Kismama jóga
Pogrányi Györgyi (kismama jógaoktató)
Idõpont: szerda 10–11.30 óra (90 perc)
Részvételi díj: 1900 Ft, 5 alkalmas bérlet:
8500 Ft, 10 alkalmas: 15.000 Ft
További információ az oktatónál: 36-30258-3184, pogranyi@gmail.com
 Baba-mama jóga
Pogrányi Györgyi (baba-mama jógaoktató)
Idõpont: szerda 14-15.30 óra (90 perc)
Részvételi díj: 1900 Ft, 5 alkalmas bérlet:
8500 Ft, 10 alkalmas: 15.000 Ft
További információ az oktatónál: 36-30258-3184, pogranyi@gmail.com
 Kerekítõ Mondókás Móka
0-3 éveseknek
Keresztes Eszter (zenepedagógus)
Idõpont: péntek 10-10.30 óra (30 perc)
Részvételi díj: 10 alkalmas, egész tanév-

sodik estjén a Küküllõ mentét látjuk vendégül.
 18.00: A Magyarlapád – AlsóFehér vármegye színmagyar szórványközpontja képekben és tárgyakban c. kiállítást megnyitja:
Bárth János néprajzkutató, ny. múzeumigazgató.
 18.45: A Magyarlapádi Hagyományõrzõ Tánccsoport és a Pirospántlikás
Zenekar
mûsora. Zenekarvezetõ:
Sipos
Ferenc.
Együttesvezetõ: Székely György.
Az est végén kóstoló
magyarlapádi ételekbõl,
italokból.
Kérjük, adományával
támogassa a rendezvényt! Ajánlott összeg:
500 Ft

ben érvényes bérlet 9000 Ft/család, vagy
alkalmi belépõ: 1000 Ft /család
További információ a foglalkozásvezetõnél: 20-932-4803,
zenebolcsi@hotmail.com
 Kerekítõ bábos-torna 1-3 éves korig
Keresztes Eszter (zenepedagógus)
Idõpont: péntek 10.30–11.15 óra (40 perc)
Részvételi díj: 10 alkalmas, egész tanévben érvényes bérlet 9500 Ft/család, vagy
alkalmi belépõ: 1200 Ft /család
További információ www.kerekito.hu és
a foglalkozásvezetõnél: 20-932-4803,
zenebolcsi@hotmail.com
 Helen Doron angol gyerekeknek
Fehérné Patkós Ildikó Helen Doron nyelvtanárral.
Tervezett idõpontok: szerda délelõtt, szerda és csütörtök délután
Jelentkezés és további információ:
20-931-2013, bp11@helendoron.com,
www.helendoron.hu
 Mûvészi torna
– Óbuda Mozgásmûvészeti Iskola
Óvodás és iskolás korú gyerekek számára (4 éves kortól). Idõpont: hétfõ és szerda 16 és 19 óra között, beiratkozás: október 10. csütörtök 16-18 óráig.
Bõvebb információ: 20-946-0848,
1-274-2056, iroda@omisk.hu

Október 24, 31-én, csütörtök esténként 21.05-tõl

Szenes Iván
emlékkoncert
a Duna World-ön
mmár józsefvárosi hagyományként Szenes
Iván dalszövegíró halálának harmadik évfordulójára emlékeztek slágereivel
a legendás Rezsõ téren, ahol a több mint 2000 magyar sláger készült. A Duna World csatornán láthatják majd 3 részben Szenes Iván slágereinek rajongói az idei Rezsõ téri óriáskoncertet, melyre a
helyszínen több mint hatezren voltak kíváncsiak. A
tévéképernyõk elõtt ez a szám biztosan többszázezresre növekszik majd. Újra láthatjuk a klasszikus
Szenes-slágerek énekesei, Aradszky László, Bodrogi Gyula, Koós János, Apostol együttes, Zalatnay
Cini, Voith Ági mellett az újabb generáció képviselõit is: Csobot Adélt, Wolf Katit, Kocsis Tibort, Tabáni Istvánt és Mészáros János Eleket.

I
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1084 Budapest
Mátyás tér 15.
Szeretettel várjuk az 1–4 éves gyerekeket és szüleiket Menõ Manó Tornára. A zenés-tornás foglalkozásokon találkozhatnak élõ hangszerjátékkal, ismert és rég hallott dalokkal,
mondókákkal és fejlesztõ játékokkal,
szerdánként 9.15 és 10.05 között.
Elérhetõség: www.menomanotorna.hu, Foglalkozásvezetõ: Glória
Tel: 06-70-948-4604

Ringató péntekenként
10 órától 10.30-ig
Foglalkozásvezetõ: Bauerné
Tóth Katalin, énektanár
Tel.: 06-20-343-0393
e-mail: kata@ringato.hu
Várunk mindenkit szeretettel a
Kesztyûgyár Közösségi Házba!
További információ:
www.kesztyugyar.hu

KEKEC
Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezete
minden kedden 16-18 óráig tanácsadást tart a társasházakkal
kapcsolatos ügyekben. Vezetõ tanácsadók: Mozsárné elnökasszony és Galler Gábor fõtitkár. Helyszín: József krt. 70.
JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó: a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Szerkesztõk: Bogdán Éva, Tukács Orsolya, Zelnik Bálint  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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Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Birsalma
A monitor veszélye
okan vagyunk, akik
naphosszat a számítógép monitorját nézzük, míg
dolgozunk. Ennek pedig
szem- vagy fejfájás lehet a
következménye. A monitor
túlzott közelsége veszélyes
a szemre, az ideális távolság 50-100 centiméter. Ha
közelebbrõl nézzük, nagyítsunk a nézeten, a betûméreten. A katódsugárzás roncsol, ezért érdemes LCDmonitorra váltani, illetve
szûrõket vagy nyugtató
szemüveget hordani. Hiába
jók egy monitor gyári beállításai, azt folyamatosan állítani kell, hisz a változó
fényviszonyok más-más világosságú monitort igényelnek. Óránként 5 percet
érdemes pihentetni a szemet, álljunk fel, igyunk egy
pohár vizet, mossuk meg az
arcunkat. A monitort nézve
hajlamosak vagyunk kevesebbet pislogni, meredten
nézni. Ezáltal pedig kiszárad a szemünk. Tudatosan
pislogjunk hát. Esténként
bórvízben öblögessük szemünket, ami tisztít, gyulladáscsökkentõ és nyugtató
hatású.

S

ághatatlan, pucolhatatlan, nyersen élvezhetetlen, mégis teljesen egyedülálló íz- és illatanyagai, sosem szétesõ
állaga miatt az egyik legméltatlanabbul elhanyagolt gyümölcsünk.
Nagyon magas a C-vitamin-tartalma, de ez csak a nyers gyümölcsre
vonatkozik. Segít a gyomornak az
ételek lebontásában, így az anyagcsere hatékonyabb lesz tõle. Különösen magas rosttartalma a beleket
megtisztítja a lerakódott salakanyagoktól,
szervezetünk nagy mennyiségû méreganyagtól szabadul így meg. Gyulladáscsökkentõ hatása révén az emésztõrendszer betegségeit is

R

enyhíti, hûsíti és nyugtatja a beleket, és a lassú
emésztés egyik jellemzõ tünetét, a bélgyulladást is képes enyhíteni. Ízfokozó, fûszer, sûrítõanyag, egymagában külön fogás, köretalap. Sütve vagy ragukba fõzve sokáig kemény marad, de ízét és illatát
a fõzés alatt átadja a többi alapanyagnak. Ha almaszószokhoz,
mártásokhoz, almás töltelékhez
adjuk, különleges plusz ízt és illatot ad ezeknek, és megsokszorozza
természetes aromájukat anélkül, hogy elnyomná eredeti karakterüket. Magas pektintartalmának köszönhetõ, hogy cukorral fõzve és kiszárítva szilárd formájú lesz. Markáns
ízû sajtokhoz fogyasztva rendkívül ízletes.
Kiss Éva

Az orchidea ápolása

kedveli leginkább. Akkor öntözzük, amikor az
ültetõ közeg majdnem kiszáradt, gyökerei viláagy feladat e csodás növény megfelelõ gosszürkék. A langyos lágy- vagy esõvizet szeápolása, életben tartása, újravirágoztatá- reti a legjobban. Felülrõl, permetezõvel spricsa. Csodaszép, amikor megkapjuk. Két hóna- celjük. Ne álljon vízben, mert elrothadhatnak a
pig virágzik, aztán elkezd szürgyökerek. Ha leszáradt az utolsó
külni, és elpusztul. Sok fajtája lévirága is, metsszük le a szárat a
tezik, a leggyakoribb a lepkeormásodik vagy harmadik ízköz
chidea. Ha otthon szeretnénk nefelett, ezzel másodvirágzásra
velni, érdemes ezt a típust váserkentjük. Nyáron inkább levelasztani, mert tartása jóval egylet növeszt, télen virágzik. Ha jól
szerûbb a többi fajtánál. Világos,
ápoljuk, évente kétszer-háromde tûzõ naptól mentes helyen
szor is virágba borulhat. Ha
neveljük. A 18–24 °C hõmérsékhosszabb idõ után sem virágot,
letû lakásban érzi jól magát, hisem levelet nem hoz, akkor tápdegben a növekedése leáll, a fejanyaghiányos. Ültessük át specilõdésben levõ bimbók lehullaális orchideaközegbe, és virágnak. A 60–70%-os páratartalmat
táppal segítsük a fejlõdését.

N

Ma ezt sütöttem ki...
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Birsalmasajt
Hozzávalók:
– 1kg birsalma
– 70-80 dkg cukor
– 1-2 citrom leve
Elkészítés:
A birsalmát nagyobb szeletekre vágjuk,
nem kell sem meghámozni, sem a csumáját kivágni. Kuktában annyi vízben tegyük fel fõni, hogy ellepje. Puhára fõzzük, ez a kuktától és a gyümölcs minõségétõl függõen 20-25 perc. Leszûrjük,

s amikor kihûlt, meghámozzuk és kicsumázzuk a darabokat. A gyümölcs
húsát a citrom levével aprítógépben
pürésítjük, hozzáadjuk a cukrot, és teljesen sûrûre fõzzük. Átlátszó fóliával
bélelt formába öntjük, és egy hétig száraz helyen tároljuk. Ennyi idõ alatt teljesen megkeményedik és kiszárad. Alufóliába csomagolva hónapokig eláll.
Miért egészséges?
Mert a birsalmasajt rost-, ásványianyag- és antioxidáns-tartalma
jelentõs.
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MOZAIK

Bábelõadás a Galériában
A Pártás királylánnyal indult a Galéria Matiné
smert és kedvelt bábelõadással indította útjára a Józsefvárosi Galéria a „Galéria Matiné” címû programsorozatát,
mellyel a legkisebb korosztályok felé kíván nyitni, gyerekcsiviteléssel töltve meg idõrõl idõre a galéria termeit.
Az elsõ program a Majorka
színház: A pártás királylány címû bábjátéka volt, melyet élvezettel néztek a gyerekek. Fõleg
úgy, hogy a bábosok bevonták

I

a közönséget is a játékba, hiszen volt, hogy hajladozó fákat
alakítottak, de játszottak kartácstüzet is az ostrom alatt, sõt
az egyik szerencsés kisfiú rögtönzött katonai kiképzésben
részesült, és a háború végeztével tizedessé léptették elõ. Az
elõadás közben a gyerekek meleg teát szürcsölhettek, utána a
kislányok díszes pártát, a kisfi- is mesehõsökké válhattak. A rint egyre több érdeklõdõ kisúk pedig aranyozott koronát Józsefvárosi Galériában szere- gyereket a Matiné további
készíthettek maguknak, így õk tettel várják a reményeik sze- programjain.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kézmûvesek részére a Mikszáth téri Adventi Vásáron
való részvételre
A Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a 2013. december 1–22-ig tartandó Mikszáth téri Adventi Vásáron
való részvételre iparmûvészek, kézmûves alkotók és

Nyilvános, egyfordulós
pályázati felhívás
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 25. szám alatti,
35668/2 helyrajzi számú ingatlan saját használatú parkoló céljára történõ bérbeadására.

1. Pályázati felhívás közzététele
A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt visszavonni, de
errõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
módon az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt köteles hirdetményt megjelentetni Budapest Fõváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala
Okmányirodáján, valamint a Budapest Fõváros
VIII., kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetõ tábláján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefváros címû helyi lapban, az Önkormányzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá az
ingatlan.com internetes hirdetési portálon.

2. A pályázati kiírás adatai
A pályázat kiírója: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
A pályázat lebonyolítója: Kisfalu Kft. (1083
Budapest, Losonci u. 2.)
A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós
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kézmûves élelmiszert forgalmazók részére.
A pályázat célja: megjelenési lehetõséget kínálni olyan alkotók számára, akik saját készítésû, minõségi, kreatív termékeikkel hozzájárulnak a vásár sikeréhez.
A jelentkezésnél az alábbi szempontokat vesszük különösen figyelembe: a termék Magyarországon készüljön és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kézmûves áru legyen.
Egy faház bérleti díja a vásár idejére:
160.000 Ft + Áfa + 50.000 Ft kaució.
Jelentkezési lap igénylésére a galeria@jozsefvaros.hu címen
van lehetõség.

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület,
Vajdahunyad u. 25. szám alatti ingatlan saját
használatú parkoló céljára történõ bérbeadása
A pályázati dokumentáció ára: 20.000,- Ft + Áfa
A pályázati dokumentáció megvásárlásának
helye, ideje: 2013. október 14-tõl 2013. november 5-ig a Kisfalu Kft 1083 Budapest, Losonci u. 2. fsz., ügyfélfogadási idõben: hétfõ
13.30–18.00, szerda 8.00–12.00 és 13.0016.30, péntek 8.00–11.30
A pályázati dokumentáció vételára megfizetésének módja: a Kisfalu Kft.-nek a Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 1410030992110549-15000001 számlájára átutalással
úgy, hogy az a pályázati dokumentáció átvételét megelõzõen a számlára beérkezzen, valamint személyesen készpénzzel a Kisfalu Kft.
pénztárában (1083 Budapest, Losonci u. 2.).
Az ajánlati biztosíték összege: 336.042,- Ft,
mely összeg a nyertes pályázó részére óvadékká alakul át.
A bérleti jogviszony idõtartama: határozatlan
idõ, legfeljebb 90 napos felmondási idõvel
Az ajánlati biztosíték befizetése, határideje:
a Kisfalu Kft.-nek a Magyarországi Volksbank
Zrt-nél
vezetett
14100309-9211054915000001 számlájára átutalással úgy, hogy
2013. november 5-én 10 óráig a számlára
megérkezzen.
A pályázatok leadásának határideje:
2013. november 5., 10 óra

A pályázatok leadásának helye: Kisfalu Kft.
1083 Budapest, Losonci u. 2. fsz., Elidegenítési Iroda, ügyfélfogadási idõben: hétfõ
13.30–18.00, szerda 8.00–12.00 és 13.0016.30, péntek 8.00–11.30
A pályázattal kapcsolatban további információ
kérhetõ: Kisfalu Kft Elidegenítési Iroda (1083
Budapest, Losonci u. 2. fsz., tel.: 216-6961,
333-4317) dr. Görcsös Mónika és Dravetz Réka
A pályázat bontásának idõpontja: 2013. november 5., 10.30 óra
A pályázat bontásának helye: Kisfalu Kft I. em.,
tárgyaló (1083 Budapest, Losonci u. 2. fsz.)
Az ajánlattevõk a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázat elbírálásának határideje és a várható eredményhirdetés: A pályázat bírálatát a
Kisfalu Kft. végzi el. A pályázat eredményét a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága állapítja
meg legkésõbb 2013. december 2-ig.
A pályázat nyelve: magyar

3. A pályázattal érintett ingatlan adatai
Címe: Budapest VIII. Vajdahunyad u. 25.
Helyrajzi száma: 35668/2
Jellege: üres telek
Telek alapterülete: 441 m2
Minimális nettó bérleti díj (Ft/hó): 88.200,- Ft.
A Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében: Kisfalu Kft.

REJTVÉNY
PALOTANEGYEDI TERMELÕI PIAC
szombatonként a Gyulai Pál utcában

Törékeny õrizet

Apróhirdetés
800 e Ft-ig kifizetem tartozását, ha
elcseréli velem 1 szoba, alkóvos,
34 nm-es, II. em., villanyfûtéses,
Szigony utcai lakásom, hasonlóra.
Tel.: 06-30-756-8838
Két lakást (47 nm-es, és 28 nm-es)
cserélnénk nagyobbra, minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-30-2760827, 210-8124

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdr.hu 20 éve vállalom becsületesen
ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését és szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 06-70-550-0269
Elcserélném 48 nm-es, fsz.-i, felújított lakásomat, minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-20-61-81-672

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel
a Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján:
Tóth Józsefné
210-4900, vagy
szerkesztoseg@jozsefvaros.hu

Villáskulccsal nyitottak
Október 1-jén az esti órákban két személy
(egy férfi és egy nõ) a VIII. kerületi Baross
utcánál egy parkoló személygépkocsi motorházát próbálta meg kinyitni. Miután
nem jártak sikerrel, egy villáskulccsal próbálkoztak, immár sikeresen, majd kiszedték
az autó akkumulátorát. Cselekményüket a
járõrök észlelték, és az igazoltatás során elõkerült
az eltulajdonított akkumulátor. Az esetet megelõzte egy korábbi autófeltörés, amely augusztus 13-án a reggeli órákban történt
a Karácsony Sándor utcában, ahol egy autó jobb hátsó kis ablakát betörték, és szintén az akkumulátort vitték el. Az ügyben a
további eljárást – a férfi õrizetbe vétele mellett – lopás vétsége
miatt a BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság Bûnüldözési
Alosztálya folytatja le.

Öltözõszekrényeket fosztogatott
Október 8-án, kedden a VIII. kerületben fogták el a rendõrök azt
a férfit, aki számos öltözõszekrény ajtaját feszítette fel, majd fosztotta ki. Többek között a Semmelweis Egyetem Fogorvos Tudományi karának szekrényeit és számos edzõterem kabinját törte
fel, majd elvitte az ott talált értékeket: mobiltelefont, nõi táskát,
laptopot, személyes iratokat, pénztárcát és bankkártyát, ruhanemûket. Elfogását követõen a bûncselekmény elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatták ki a kerületi rendõrkapitányságon.

Babakocsitolvaj
Október 7-én, hétfõ délután egy férfi egy József utcai lakóház
udvarának hátsó részébõl elvitt egy kupolás ülõhely mögé tolt
szürke téli babakocsit, amelynek egyik ismertetõ jele, hogy alsó
tárolókosarán kisebb szakadás volt. A VIII. kerületi kapitányságra beosztott Készenléti Rendõrség járõrei a bejelentést követõen haladéktalanul intézkedtek az ismeretlen tettes azonosítása és felkutatása érdekében. Már másnapra elfogták és elõállították a kerületi kapitányságra az elkövetõt, aki elismerte a
bûncselekmény elkövetését.

Vízszintes: 1. Horváth Imre aforizmájának elsõ része. 13. Beszámoló felelõsségteljes munkáról. 14. Münchenben (1972.) olimpiai bajnok orosz tízpróbázó (Nyikolaj). 15. Utána már nincs kiszolgálás a boltban. 16. A földtörténet kb. 370 millió éve véget ért
szakaszából való. 18. Rajongva szeret. 19. Esetleg. 20. Állami Biztosító. 21. Uszonyos. 22. Akit …-nek hívtak; Dashiel Hammett
krimiregénye (SPADE). 24. Állóvíz. 26. Hangos panasz. 28. Elszigetel. 29. Az aforizma harmadik, befejezõ része. 32. Teológus
professzor, az Isten története címû egyházi mû írója (Michael). 33.
Jobb pozíció a versenyben. 34. Költõi sóhaj. 36. Nálunk a paksi a
legismertebb. 38. Skandináv váltópénz. 40. A ruténium vegyjele.
41. Közép-amerikai, kukoricalisztbõl fõzött szeszes ital. 43. Ritka.
45. Korai gyümölcsbõl készült édesség. 48. Hivatali helyiség. 49.
Latin eredetû nõi név, jelentése: újjászületett. 50. Évõdik. 52. Az
aforizma második része.
FÜGGÕLEGES: 1. József Attila ríme a hazám szóra a Születésnapomra címû versben. 2. „Beszél” a tyúk. 3. Bálványként tisztel.
4. Tánclépés. 5. Jótékonykodik, régies szóval. 6. Háztetõ készítése
vízinövénybõl, tájszóval. 7. Ravasz fogás. 8. Aisne megye székhelye Franciaországban. 9. Israel Venture Network (Izraeli Vállalkozási Hálózat), röv. 10. Bolgár város (Nikopol) régi neve, itt mértek
vereséget a törökök a magyar seregre 1396-ban. 11. Kerek, egész,
általános, itt most olaszul. 12. Enhanced Oil Recovery (fokozott
olaj-visszanyerés), röv. 13. Szikla. 17. Erõdítmény. 19. Mindent
dönt a tekézõ. 21. A vallásához ragaszkodó. 22. (Színpadi) jelenet,
németül; vö. a szcéna szóval! 23. Úrhölgy. 25. Finom nedû. 26. Nemesi, katonai kaszt a hûbéri Japánban. 27. Magyar Védjegy Egyesület, röv. 28. Amikorra kell (pl. munkát határnapra befejezni). 30.
Teendõk beosztása. 31. Eleven teremtmény. 32. Rosszkedvû, deprimált. 35. Indulat. 37. Czuczor Gergely álneve. 39. Ez a szám jellemzi kerületünket! 41. … felesége; Farah Pahlavi könyve az egykori iráni uralkodóról. 42. Oligocén, v. oligarch(i)a, röv. 43. Zöld,
skandináv nyelvekben. 44. Ilyen a méz. 46. Un …; egy kissé, franciául (PEU). 47. … 101; az Árgép cége (ZTA). 48. Az ovi után következik! 51. A szén és a nitrogén vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 11. 08.
10.01-jei rejtvényünk megfejtése: Az ember idõnként belebotlik az
igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és továbbmegy.
Nyerteseink: Haskó Mihály, Szamosváriné Pállfy Mária
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

A Muzsikus Cigányok Emlékhely átadása
alkalmából
Tarlós István
fõpolgármester,
valamint
Dr. Kocsis Máté
Józsefváros polgármestere
tisztelettel meghívja Önt
2013. október 26-án 10:30 órától
tartandó ünnepségre.
Helyszín: Muzsikus Cigányok Parkja, Budapest
VIII. kerület, Baross utca és Szigony utca találkozása

A SZABADSÁG NAPJA
A nemzeti ünnep programjai
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

OKTÓBER 23.
9:00
Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történõ
felvonása a Hõsök terén

A Józsefváros kulturális életét,
helyszíneit bemutató „Józsefváros” alkalmazás ingyenesen letölthetõ az okostelefont használók számára az AppleStore-on és
az Android Market-en keresztül.
16

15:00
Ünnepi gyertyagyújtás a Terror Háza Múzeumnál
16:00
Ünnepi megemlékezés a Hõsök terén
Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke.

