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Közös munka a Föld Napján
Rendezettebb környezetet szeretnénk

KÖZTÉR

Letették az új központi betegellátó alapkövét
Húszezer négyzetméter hét szinten
kiemelkedõbb egészségügyi fejlesztése a
kerületünkben valósul meg.
A több mint 6 milliárd forintból felépülõ új épületben radiológia, központi laboratórium, az országban egyedülálló intenzív osztály, 110 ágyas traumatológia, valamint ortopédiai osztály is helyet kap. Új
szolgáltatási egységként létrejön egy kiz építkezést és eszközbeszerzést is Botond is, aki kiemelte annak jelentõsé- emelt sürgõsségi központ és egy modern
magában foglaló 12 milliárd forin- gét, hogy az Új Széchenyi Terv egyik leg- fizioterápiás részleg, az épület tetején petos, java részben európai
dig helikopterleszállót építenek
uniós forrásból megvalósuló beki. Az új központi épületet a
ruházással a tervek szerint jövõ
szomszédos klinikákkal belsõ fonyárra végeznek.
lyosóhálózat köti majd össze. Az
Szócska Miklós, az Emberi Erõépítési beruházás keretében 2,5
források Minisztériumának egészmilliárd forint értékben szerezségügyért felelõs államtitkára kinek be eszközöket és fejlesztenek
fejtette, az építkezéssel és a vele jámûszereket. Létrejön a teljesen
ró fejlesztéssel a Semmelweis
digitalizált radiológia, jelentõs
Egyetem dél-pesti sürgõsségi közelõrelépés lesz az automatizált
ponttá válhat, ami a következõ huközponti laboratórium, valamint
szonöt évre kijelöli az ország elláa teljesen új felszerelésû 47 ágyas
tórendszerében a helyét.
központi intenzív osztály is.
Szél Ágoston rektor köszöntõA Szigony utca, Üllõi út, Korájében hangsúlyozta, a beruházás
nyi Sándor és Apáthy István utca
hiányt pótol, elmaradása károkat
által határolt területen megvalóokozott volna az egyetemnek és a
suló beruházás vállalkozási szervárosnak.
zõdését a Swietelsky MagyarorSzócska Miklós államtitkár és Szél Ágoston rektor
Az alapkõletételen részt vett
szág Kft. és a Hõszer-Trade Kft.
leteszi az új központi betegellátó alapkövét
Józsefváros alpolgármestere, Sára
nyerte el konzorciumban.
Elhelyezték a Semmelweis Egyetem (SE) központi betegellátó épületének
alapkövét. A Korányi-projekt nevû beruházás során egy húszezer négyzetméteres, hétszintes épület építése kezdõdik el Józsefvárosban. A jelentõs arányban európai uniós forrásból megvalósuló Korányi projekt nem csak az utóbbi
idõszak legjelentõsebb beruházása a Semmelweis Egyetemen, de az Új Széchenyi Terv egyik legkiemelkedõbb egészségügyi fejlesztése is.
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Helyi értékeink

Épületek és utcaképek válnak védetté
A még nem mûemlék és fõvárosi védettséget sem élvezõ épületeink közül eddig 69-et talált egyedi vagy utcaképi szempontból védendõnek a kerületi fõépítész. A védett épületeket és utcaképeket az eredeti állapotukban kell megõrizni. Felújításukhoz az önkormányzat segítséget nyújt.
Józsefvárosi Önkormányzat 2011ben rendeletet hozott a helyi építészeti örökség védelmérõl. Ezt követõen a Fõépítészi Iroda megkezdte a védelemre érdemes értékek vizsgálatát. Az
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elsõ öt, helyileg védett épületre tavaly már
felkerült az ezt megörökítõ táblácska.
2012-ben a Palotanegyed építészeti értékeinek vizsgálatára került sor, és elkészült
egy lista, amelynek épületeit a Helyi Értékvédelmi Munkacsoport a fõépítésszel egyetértve különbözõ
típusú védelemre javasolta.
Az utcaképi védelem elsõsorban
az utcai épülettraktust jelenti.
Ennek alapján településképi védelmet kapott az egész Szabó Ervin tér, a Reviczky utca, a Mikszáth tér és a Krúdy Gyula utca –
a Lõrinc pap tér még nem védett
házaival együtt –, valamint a Gutenberg tér és a Rákóczi út házai.
Számos olyan épület van a negyedben, amelyek az utcaképtõl
függetlenül egyedi védelmet érde-

melnek. Ilyen például a Mikszáth téri volt
Piarista Gimnázium, a Bródy Sándor utcában lévõ volt Tauffer-palota, a Vas utcai
egykori Pajor-féle szanatórium (ma a SOTE
Egészségtudományi Kara), vagy a Rákóczi
út 19-ben található ún. „Mátyásos” ház.
Végül is 69 egyedileg vagy utcaképi
szempontból védelemre érdemes házat találtak. Az Európa Belvárosa Program keretében tervezett társasház-megújítási pályázat, amely a védelem alatt álló épületek elõnyösebb elbírálásának lehetõségét ígéri, valószínûleg arra sarkallja majd a társasházakat, hogy fontolják meg a helyi értékvédelemre való jelentkezést. A védelem ugyanis
kötelezettségekkel, de számos elõnnyel is
jár. Ilyen kötelezettség az eredeti vagy ahhoz hasonló állapot megõrzése, illetve ennek megfelelõ felújítása, a védett értékek
rendeltetésének megfelelõ használata, a
homlokzatokon bármilyen új berendezés
elhelyezéséhez engedély kérése. Ugyanakkor a helyileg védett épületek felújításánál
az önkormányzat elengedi az építkezések
idejére fizetendõ közterület-használati díjat, és ezek a házak elõnyt élveznek a társasház-felújítási pályázatokon is.
A helyi védelem tényét a Földhivatalnál
is be kell jegyeztetni, ennek költségét az
önkormányzat viseli.

FOGLALKOZTATÁS
Állásbörze és Karrierpiac a Kesztyûgyárban

Ezer álláshelyet kínáltak
Ötven munkáltató mintegy ezer betöltetlen álláshelyet kínált a Mátyás téri
közösségi házban immár ötödik alkalommal megrendezett nagy tavaszi állásbörzén. Ez volt az elsõ alkalom, hogy a piaci szereplõk mellett az önkormányzati és az állami szektor is állásajánlatokkal jelent meg. Kocsis Máté polgármester kiemelte: Józsefváros önkormányzata közel 200 millió forintot fordít
az idén a Magdolna Negyed Program III. ütemére elnyert közel négymilliárdból a foglalkoztatás bõvítésére.
a tevékenység, ezt nevezték
látens munkanélküliségnek.
Lényeges, hogy a munka valódi és értelmes legyen, és ezzel arányban álljon a bérezés.
Sajnos a bérek arányossága
ma még reálisan nem megvalósítható követelmény, de
az erre való törekvés kötelezõ – tette hozzá. A rendszerváltás után munkahelyek sokasága szûnt meg, ez Budapesten elsõsorban a sûrûn lakott városrészekben, így Józsefvárosban is érzékelhetõ.
További probléma, hogy a
nagy üzletközpontok bekerültek a városba, ami tönkre
Kocsis Máté és Tarlós István fõpolgármester
tette a helyi ipart. A korábbi
nyitotta meg az állásbörzét
városvezetés nem ismerte fel
a helyzet súlyosságát, és azt,
hogy
a
helyi
ipar,
kereskedelem, szolgáltaValódi munka – arányos bér
tás védelemre szorul. Ezt egyébként Európa
Tarlós István fõpolgármester kiemelte, minden nagyvárosában tudják és alkalmazhogy ezt a rendezvényt éppen Józsefvá- zák ma már. (Brüsszelben pl. két pláza van
rosban tartják, ahol a foglalkoztatási muta- a városban.) „Sajnálatotók jóval alacsonyabbak, mint Budapest san sajátos, hogy a világmás területein. Ezért elismeréssel illette a városi mániába, amely
szervezõket. A fõpolgármester megje- évekig uralta Budapestet,
gyezte: a munkaadók és a munkavállalók ez a fajta európai szemlémellett az államnak, az önkormányzatok- let nem fért bele. Szóval
nak és az érdekképviseleti szerveknek is van bõven mit tenni” –
megvan a maguk szerepe a foglalkoztatás- jegyezte meg Tarlós Istban. De munka csak abból származhat, ha ván.
valaki talál is állást magának. Ehhez pedig
létre kell jönnie a közvetlen találkozásnak Újdonságok
Kocsis Máté polgármesa munkaadók és az álláskeresõk között.
Külön aláhúzta: a rendszerváltás elõtt kö- ter arra emlékeztetett,
telezõ volt a munka, akár volt értelme, akár hogy a fõváros által is
nem. Ezért gyakran teljesen értelmetlen volt támogatott foglalkozta-

A Józsefvárosi Polgárõrségbe
várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék,
hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb 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.

tás-bõvítõ programoknak köszönhetõen
2012-ben Budapesten nõtt a foglalkoztatás. Ezt az állásbörzét már a Magdolna Negyed Program 3. ütemének keretében rendezték, amely uniós forrásból közel 4 milliárd forintot hoz a kerületbe. Ezt nemcsak
az utcák és a házak felújítására, hanem az
itt élõk életszínvonalának növelésére is
fordítják. Kiemelt szempont a szociális felzárkózás, a bûnmegelõzés – és a foglalkoztatás bõvítése is. Erre az idén csaknem 200
millió forintot fordít a kerületi önkormányzat.
Az állásbörze azonban nem újdonság a
Kesztyûgyárban, immár öt éve rendszeres, eddig ötezer álláshelyet hirdettek meg
itt. Újdonság viszont az, hogy nemcsak cégek jelennek meg, hanem a Belügyminisztérium, a Honvédség, a járási hivatal, a fõváros kormányhivatalának együttmûködésével sok más szervezet. „Arra sem volt
példa, hogy akár a kerületi közterület-felügyelet, akár az Auróra utcai szakrendelõ
üres álláshelyeit kihoztuk volna a börzére” – mondta a polgármester, és reményét
fejezte ki, hogy a megjelentek közül minél
többen a kerület alkalmazottaivá válnak.
A kesztyûgyári állásbörzék a budapesti
munkaügyi központ Baross utcai kirendeltségével közös szervezésben valósulnak
meg. Idén is sok látogatót vonzottak a próbainterjúk, a munkajogi és karrier-tanácsadás, mások az önéletrajz-íráshoz kaptak
fényképezéssel is egybekötött segítséget. A
munkaadókon kívül megjelentek különbözõ segítõ szervezetek, pl. családsegítõk,
képzõhelyek, valamint a megváltozott
munkaképességû emberek elhelyezkedését
segítõ alapítványok is.
B.É.

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vajdahunyad utca – Kis
Stáció utca – Futó utca – Nap utca által határolt területre készülõ
Szabályozási terv módosításának, az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdés szerinti dokumentációja elkészült, melyet 2013. május 10-ig megtekinthetnek a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodán (III. em. 306.), illetve a www.jozsefvaros.hu honlapon.
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KÖZTÉR
Csökken a nyári zaj a Palotanegyedben

Járõröznek és takarítanak
A jó idõben jelentõsen megnövekszik
a vendégforgalom a kerület kiemelt
turisztikai területein. Az itt lakók
nyugalmának érdekében extra közrendi szolgáltatást vezet be az önkormányzat, a vendégforgalom által leginkább érintett palotanegyedi tengelyre fókuszálva.
nyári turisztikai szezon beköszöntével a kerület központjában
található vendéglátó egységek
egy része teraszokat alakít ki a közterületeken. A kitelepülés és a megnövekedett
vendégforgalom miatt a környéken élõ
lakosság számára egyre zavaróbbá válik
a zaj- és környezetszennyezés. Ezek ellensúlyozására, illetve csökkentésére az önkormányzat egy olyan kezdeményezéssel
próbálkozik, amely ha beválik, a kerület
más részein is alkalmazható lesz.
Elsõ lépésben a Palotanegyed kiemelt
turisztikai területein lévõ vendéglátóhelyek környékén (különös tekintettel a
Mikszáth térre és a Krúdy Gyula utcára)

A

a Józsefvárosi Közterületfelügyelet járõrszolgálatot
lát el, míg a Városüzemeltetési Szolgálat a kora reggeli
órákban soron kívüli kézi takarítást végez. Ez a mintaprojekt május elsejétõl október 6-áig tart majd, és konkrétan azt jelenti, hogy szerda-csütörtök-péntek-szombat este 10-tõl másnap reggeli 6-ig két járõr (egy rendõr és egy közterület-felügyelõ) teljesít szolgálatot az említett helyeken, míg az adott napot követõ reggel 6tól 8 óráig két takarító és egy jármûvezetõ oldja meg a plusz takarítási és szemétszállítási feladatokat. Minderre az önkormányzat hárommillió forintot szán, remélve, hogy így csendesebb, tisztább és
biztonságosabb negyeddé is válik kerületünk legszebb része.
De itt nem kívánnak megállni, hiszen a
kerület egyéb frekventált részein (Üllõi
út, Blaha Lujza tér környéke, Népszínház
utca stb.) is panaszkodik a lakosság a

A zökkenõmentes józsefvárosi utakért

vendégforgalom miatt. A VI. és a VII. kerületben ezt csendrendelettel próbálják
megoldani, és a rendcsinálást a vendéglátóhelyekre bízzák. Csakhogy az utcán zajongókra vonatkozóan a biztonsági õröknek nincs fennhatóságuk. Ezért nálunk
olyan megoldást keresnek, ahol mindenki
azt csinálja, amihez ért és amihez joga
van. Ha a palotanegyedi kezdeményezést
érdemes lesz folytatni és kiterjeszteni –
ami igen valószínû –, akkor a költségeket
minden bizonnyal megosztják az önkormányzat és a vendéglátóhelyek között.
Hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta
is megmaradjon.
B.É.

Várta õket a Parlament

A tavasz beköszöntével a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
(JVSZ) szakemberei megkezdték kerületünk közútjainak javítását.
Csak az Asztalos Sándor utcában már 9 tonnányi aszfaltot felhasználtak a kátyúmentesítéshez, és a folyamat még korántsem ért véget.
z idei tél idõjárási viszontagságai, a csapadékos nappalok és a fagyos éjszakák jelentõsen hozzájárultak ahhoz, hogy Józsefváros útjain tovább
nõtt a kátyúk száma és mérete. Nappal az esõvíz és a hólé beszivárgott a hajszálrepedésekbe, éjszaka pedig megfagyott és napról napra egyre nagyobb
réseket ütött az aszfalton. A JVSZ szakemberei most azon dolgoznak, hogy
kerületszerte – többek között az Asztalos Sándor, a Bérkocsis, a Fecske, a Villám, a Dankó és a Tömõ utcákban – megszüntessék az útburkolat hiányosságait. A legrosszabb állapotban az Asztalos Sándor utca volt, ahol a jelentõs
mértékû kamion- és egyéb nehézautó-forgalom tovább rontotta a helyzetet.
Eddig 9 tonnányi
aszfaltot használtak fel az utcában
keletkezett kátyúk megszüntetéséhez. A kerület
kátyúmentesítése
során a szakemberek becsléseik
szerint 64 tonnányi, EU szabványoknak megfelelõ aszfaltot fognak felhasználni.
t.o.
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Várunk Rád óvoda ovisai nemrég óriási élménnyel gazdagodtak: ellátogattak az Országházba. Az intézmény dolgozói Kocsis Máté
polgármestert keresték fel a kirándulás ötletével, aki örömmel támogatta a tervet. Az önkormányzat Polgármesteri Kabinetje meg is szervezte a látogatást, így a gyerekek két turnusban,
30-30 fõs csoportokban megismerkedhettek a
csodálatos épülettel. A Parlament bejáratánál
kormányõrök fogadták a csoportokat, majd
körbevezették õket a Parlamentben, sõt a koronaõrök még díszbemutatót is tartottak nekik.
Ennyi élmény mellett cseppet sem meglepõ,
hogy az ovisok nagyon élvezték a kirándulást.

A

ÖNKORMÁNYZAT

Föld napja Józsefvárosban
Közös padfestés a rendezett környezetünkért
Ismét összefogott a kerület, és a Föld
napja alkalmából tizenkét helyszínen több mint száz önkéntes, képviselõk, intézményvezetõk és Kocsis
Máté polgármester ecsetet ragadtak,
átfestették az elkopott, telefirkált padokat. Az akcióban több mint 130
köztéri pad újult meg, de kihelyezték
azokat a plakátokat is, amelyek gyerekrajzokból készültek és arra figyelmeztetnek, hogy védjük köztereink
tisztaságát.

A polgármester is kivette a részét
a közös padfestésbõl

gységes zöld színûek és graffitiállóak lettek azok a padok,
amelyeket április 21-én közös
munkában festettek át a kerület lakói,
önkormányzati képviselõi és vezetõi.
Példaértékû volt az az összefogás,
amirõl a józsefvárosiak tettek tanúbizonyságot a Föld napján. A kerület vezetése arra kérte a lakókat, hogy fessék át
együtt Józsefváros köztéri padjait. A
meghirdetett kezdéskor kerületszerte diákok és lelkes polgárok ragadtak ecsetet,
hogy megújítsák a padokat. Józsefváros
Önkormányzata közel 100 liter festékkelt készült az akcióra. Olyan festéket
szerzett be, amelyrõl egy speciális folyadék segítségével könnyen letörölhetõk a
graffiti feliratok.
A Föld napja alakalmából kihelyezték
a köztisztaság megóvására figyelmeztetõ gyermekrajzokból készült plakátokat
is. Józsefváros Önkormányzata nemrég
közbiztonsági és köztisztasági kampányt indított. A program részeként Kocsis Máté arra kérte a józsefvárosi diákokat, hogy készítsenek olyan rajzokat,
amelyek felhívják társaik és a kerület lakóinak figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek az utcán, ne rongáljanak, hanem
vigyázzanak Józsefváros közterületeinek értékeire és tisztaságára. A rajzokból
készült elsõ plakátokat többek között a
Nemzeti Múzeum kerítésére függesztette ki a polgármester.

E

A képviselõk mellett a rendõrkapitány
is segítette a munkát
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KÖZTÉR
Módosult a közterületek használatáról szóló rendelet

Rend a lelke a kerületnek
Nem érdemes engedély nélkül használni a józsefvárosi
közterületeket. Május elsejétõl a jogosulatlan használók
minimum nyolcszoros, de akár huszonötszörös közterület-használati díjra is kötelezhetõk.
z alapelv egyszerûen
megjegyezhetõ: a közterületet a rendeltetésének megfelelõ célra bárki szabadon használhatja, de ez a
használat nem korlátozhatja
mások hasonló jogait. A rendeltetéstõl eltérõ használat pedig akkor valósul meg, ha a
mások általi rendeltetésszerû
igénybevételt akadályozza.
Minden ilyen, rendeltetéstõl eltérõ közterület-használathoz
az Önkormányzat engedélye
szükséges, még akkor is, ha
ezért csupán jelképes térítést
kell is fizetni (mint például a
szórólapterjesztésért), vagy éppen használati díj megfizetése
nélkül folytatható (ahogy például a portrérajzolás vagy az
utcai zenélés).
A közterület használatára
szóló engedélyt általában – kérelemre, vagy többes jelentkezés esetén pályáztatás lefolytatásával – a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság adja ki maximum 3 évre, kivéve
a mûalkotások, vagy vallási,
kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblák esetét,

A

tér közötti szakasza, illetve
maga a Szabó Ervin tér.

mely a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik. Bizonyos
minõsített esetekben közvetlenül a polgármesteré a döntés
joga.

A szabályozás lényegesebb
új elemei
1. Szankcionált jogellenes
közterület-használatnak minõsül: az engedély nélküli használat, az engedélyezettõl eltérõ
célú használati mód és az engedélyezett mértékeket, alapterü-

Fizetni a rendeletben meghirdetett tarifák szerint kell, általában a használt felületek
négyzetméterei és a napok/hónapok szorzatával számolva,
ahol a mértékek öt övezetbe
való sorolással, differenciáltan
kerültek megállapításra. A legdrágább övezet a Baross utcának a Kálvin tér és Szabó Ervin

letet maghaladó, ún. túlhasználat. Ha az önkormányzat ezzel megbízott munkatársai ezentúl ilyennel találkoznak, túl a jogsértés haladéktalan beszüntettetésén és a 8 napon belül teljesítendõ helyreállítási kötelezésen, 8-25-szörös
használati díj megfizetését írhatják elõ.

Májusi ingyenes szûrõszombatok
Reumatológia: csontBudapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28. sûrûség mérése, csontSzakorvosi Rendelõintézet aktuális szak- sûrûség szûrése,
Érsebészet: végtagorendelése.
kon géppel végzett érSzûrõvizsgálatra jelentkezés:
szûkület szûrése.
személyesen a Szakrendelõ recepcióján,
telefonon, a közvetlenül hívható 323- Felhívjuk a Tisztelt La0063, 459-3860, 459-3865, illetve, a köz- kosság figyelmét, hogy
ponton keresztül a 333-6730/160-as illet- minden hónapban csak
ve a 165 melléken.
az aktuális szûrésre lehet bejelentkezni, a
tárgyhó elsõ munkanapjától mindaddig,
Május 25-én, szombat délelõtt, elõzetes amíg szabad hely van!
idõpont egyeztetéssel az alábbi szakren- Több szûrésre történõ egyidejû jelentkedelések végeznek ingyenes szûrést:
zésre nincs lehetõség.
Szemészet: vízus és fundus vizsgálat, Szûrõszombati napokon a Szolgálat terüglaucoma szûrés, szemnyomás mérés,
letén, csak az elõzetesen bejelentkezett,
A szûrõvizsgálatok helye:
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2. Ha az építkezési tevékenység okán igénybevett közterületet a munkálatokat követõ 5
munkanapon belül az eredeti
állapotba hozzák, a közterülethasználati díj 30 százaléka
visszaigényelhetõ.
3. A közterületre kitelepülõ
teraszok esetében a kulisszául
szolgáló társasházak (sõt még a
közvetetetten érintettek is)
ezentúl igényt tarthatnak a teraszoktól befolyt használati
díjak 20 százalékára (minden
év április 20-áig benyújtott kérelmeik alapján). Mi több: a
közterületet parttalanul, az engedélyezett területet és idõszakot meghaladóan használó vállalkozások az elõbb említett
sokszoros használati díjjal lesznek sújthatók. Sõt elõfordulhat,
hogy soron következõ engedélykérelmüket az önkormányzat el fogja utasítani, ugyanis az
új rendelkezések értelmében a
kérelmet vissza kell utasítani,
amennyiben a kérelmezõ esetében a korábbi idõszakokban – a
rendeletben körülírt módokon
és számosságban – túlhasználatot állapítottak meg.
Ahogy egy legutóbbi állománygyûlésen polgármesterünk a közterület-felügyelet
munkatársait a törvény legszigorúbb betartatására bíztatta,
úgy a kerületi polgárok is tudatos szerepvállalással bekapcsolódhatnak a visszaélések feltárásába és hatékony kezelésébe.
A jogi keretek immár adottá
váltak.
B.É.

ledokumentált, a külsõ PORTÁRA leadott névsorban is
szereplõk, ill. kísérõik tartózkodhatnak, mivel a többi szakrendelés szombaton zárva tart.
Amennyiben a szûréssel kapcsolatban kérdése, észrevétele,
panasza merül fel, hívja munkanapokon 8-13 óra között a
(06/1) 210-8455 számot.
Éljen a lehetõséggel, szeretettel
várjuk jelentkezését, egyben
mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Minden hónap végén a Józsefvárosi újságban lesz olvasható a következõ hónapban tartandó szakrendelések szûréseinek listája.
Merxné Németh Katalin
intézetvezetõ fõnõvér

FOGLALKOZTATÁS
Több mint ezer állásajánlat

Pályaorientációs nap és állásbörze a Corvinban
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja, április 19-ére pályaorientációs napot és állásbörzét szervezett a Corvin Plázába. Az egész napos rendezvényen 66 kiállító
több mint ezer állásajánlata, illetve számos álláskereséssel kapcsolatos
kerekasztal beszélgetés várta az érdeklõdõket.
ára Botond, Józsefváros alpolgármestere a rendezvény hivatalos
megnyitóján hangsúlyozta, hogy a
fõvárosi kerületek közül Józsefváros a
kezdetektõl élen jár a közfoglalkoztatási
programban. Mint mondta, a kerület csak

Iparkamarával nemrég megkötött együttmûködés is, amely a helyi kis- és közepes
vállalkozások fejlesztését segíti, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatallal pedig éppen most
tárgyalnak annak érdekében, hogy a kormányzati programok elsõsorban Józsefvárosban valósuljanak
meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az
önkormányzat
egy
nagyszabású állásbörzét szervez április 25én a fenntartásában
mûködõ Kesztyûgyár
Közösségi Házba.
Pesti Imre, Budapest
Fõváros kormánymegbízottja az esemény
kapcsán kiemelte: Magyarország sikeréhez
Pesti Imre kormánymegbízott és Sára Botond alpolgármester
az kell, hogy minél
az állásbörze megnyitóján
többen dolgozzanak,
és felmérések szerint
akkor épülhet újjá, ha a beruházások és az emberek is elsõsorban a munkahelyek
fejlesztések mellett a lakók létbiztonság- létrehozását, megtartását várják a
ban élhetnek. Józsefváros Önkormányzata kormánytól. Az ország 2010-ben elina foglalkoztatás érdekében számos lépést dult egy olyan úton, aminek az volt a
tett az elmúlt két évben. A Magdolna Ne- célja, hogy minden embernek legyen
gyed Program III. szakaszára elnyert közel munkahelye, és 2012 második fele óta
4 milliárd forintból 200 milliót képzésre és már érezhetõ a gazdasági fellendülés.
foglalkoztatást élénkítõ programokra for- Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió
dítanak, és a kerület gazdaságának fel- tagállamai közül csupán nyolcban
pezsdítéséért is sokat tettek. Többek kö- nõtt a foglalkoztatás tavaly, Magyarzött azzal, hogy megnyitották a H13 Diák- országon volt a negyedik legnagyobb
és Vállalkozásfejlesztési Központot, ahol a a bõvülés.
pályakezdõk ötleteibõl vállalkozás fejlõdKomáromi Róbert, az NMH fõigazhet. Ezt a célt szolgálja a Kereskedelmi és gatója beszédében arra hívta fel a fi-

S

gyelmet, hogy a hiányszakmákat – ács, asztalos, mûszerész, gépi forgácsoló, hegesztõ,
hidegburkoló, ipari gépész, villanyszerelõ,
víz- és csatornaszerelõ és nõi szabó – elsajátítva nemcsak könnyebben lehet álláshoz
jutni, de a tanulókat az állam a munkaügyi
hivatalokon keresztül havi nettó 30 ezer forintos ösztöndíjjal is támogatja.
A pályaorientációs nap és az állásbörze
keretében a munkaügyi szakemberek a
középiskolás korosztálytól kezdve a pályakezdõkön át a már szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ munkavállalókig
mindenki számára segítséget nyújtottak.
Az érdeklõdõk személyesen, elsõ kézbõl
tájékozódhattak az aktuális munkalehetõségekrõl, önéletrajzukkal pedig konkrét
állásokra is jelentkezhettek. A munkaügyi
hivatal szakemberei emellett a pályaválasztást, illetve az elhelyezkedést segítõ
aktuális információkkal, valamint szolgáltatásokkal – karrierrel és önéletrajzírással
kapcsolatos tanácsadással, próbainterjúkkal, kerekasztal-beszélgetésekkel – várták
a látogatókat. A pályaválasztás, pályamódosítás elõtt állók ezen felül komplex tanácsadást is igénybe vehettek, megismerkedhettek a szak- és felnõttképzési lehetõségekkel, valamint tájékozódhattak a hiányszakmákról, illetve az ösztöndíjas képzési lehetõségekrõl is.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A LABORATÓRIUM MÛKÖDÉSI RENDJÉRÕL, A LELETÁTVÉTEL ÚJ LEHETÕSÉGÉRÕL
A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat tájékoztatja kedves Betegeit a laboratórium
mûködésében bekövetkezett változásokról.
Munkanapokon az alábbiak szerint
üzemel a laboratórium:
 VÉRVÉTEL: reggel 7 órától 9.30-ig,
 ANYAGLEADÁS:
délelõtt 9.30-ig lehetséges,
 LELETKIADÁS:
– a háziorvosok által kért leleteket nyomtatott formában közvetlenül kapják meg
az orvosok.

– a szakorvosokhoz házon belül (online)
számítógépen keresztül jut el a lelet, de ha
kéri a beteg, nyomtatva is kiadjuk leletét,
– személyesen: 10 és 18 óra között, a laboratóriumból kérhetõ el (III. em.),
– a vonalkóddal rendelkezõ betegek a
Szolgálat recepcióján is átvehetik a leletüket.
 SÜRGÕS beutalóval érkezõ beteg
mindig a beutalót kiállító orvos utasításai
szerint járjon el!
 ELÕJEGYZÉS: személyesen a Szakrendelõ recepcióján, vagy telefonon: a

közvetlenül hívható 323-0063, 459-3860,
459-3865, illetve a központon keresztül a
333-6730/160 vagy a 165 melléken lehetséges.
Kérjük Kedves Betegeinket, hogy a torlódás elkerülése végett, mindenki az elõjegyzésének megfelelõ idõpontban jelenjen meg, érkezés szerint álljon sorba,
hogy minél rövidebb ideig és konfliktusmentesen kelljen várakoznia. Köszönjük.
Minden kedves Betegünknek mielõbbi
teljes felgyógyulást és jó egészséget kívánunk!
MNK
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Mûhelymunka a nõi vállalkozásokért
„A nõi vállalkozásfejlesztés irányai 2014-2020” címmel április 26-án a H13 Diákés Vállalkozásfejlesztési Központban került megrendezésre az a mûhelymunka,
melynek során a meghívott szervezetek a nõi vállalkozások jelenlegi helyzetérõl
és a lehetséges fejlesztési irányairól egyeztettek.
Nemzetgazdasági Minisztérium
kezdeményezésére, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
és a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési
Központ közremûködésével létrejött rendezvényre a nõi vállalkozások sajátosságai kapcsán széleskörû tapasztalatokkal
rendelkezõ és a nõi vállalkozások érdekeit aktívan képviselõ nonprofit és forprofit szervezeteket várták a szervezõk
együttgondolkodásra. Ennek során a je-

A

Balázs Tibor, a SEED ügyvezetõje
és Vagács István fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás
Társasházi Pályázatokat
Elbíráló Munkacsoport
tagsági helyének
betöltésére
Budapest Fõváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzata kerületi civil szervezetek jelentkezését várja a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2
megüresedett tagsági helyének
2013. évi betöltésére.
A Munkacsoport 7 tagú bíráló
bizottságként elõkészíti a társasházi felújításokra beérkezett pályázatokról szóló döntést azáltal,
hogy szakmai véleményt ad és
javaslatot tesz a társasházi felújítási támogatás összegére.

lenlévõk megismerhették egymás tapasztalatait, véleményét, meghatározták
a nõi vállalkozások jellemzõit, az elõttük
álló akadályokat, és javaslatokat tettek a
nõi vállalkozások jövõbeli fejlesztési irányaira.
Az Európai Unió fogalomhasználatát
követve nõi vállalkozáson azt a vállalkozást értjük, melyben többségi tulajdonuk
van a nõknek, és az ügyvezetést is nõ látja el.
Így jelenleg az összes vállalkozás mintegy harmada tekinthetõ nõi vállalkozásnak, ebbõl az egyéni vállalkozásokat tekintve valamivel magasabb az arány. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál
regisztrált egyéni vállalkozók mintegy 42
százalékát adják a nõi vállalkozók. Számos tanulmány és tapasztalat mutat rá arra a tényre, miszerint a nõk vállalkozási tevékenysége, akár az önfoglalkoztatás,
akár az azon túlmutató vállalkozásalapításuk nagymértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Kiemelkedõ eredmény,
hogy Magyarországon a nõi vezetõk aránya meghaladja a 40%-ot, amit például az
Európai Unió csak az évtized végére sze-

új pályázat kerül kiírásra. A civil szervezet által delegált személy nem lehet társasházi közös képviselõ vagy intézõbizottság tagja.
A jelentkezéseket 2013. május
7-ig kérjük eljuttatni postán
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iroda részére
(1082 Budapest, Baross u. 6367. III. em. 312. iroda) dr. Kocsis Máté polgármester úrnak
címezve.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013. május havi második
képviselõ-testületi ülés.

Bõvebb felvilágosítást dr. Szomori Béla ad személyesen ügyfélfogadási idõben vagy telefonon a
459-2595 számon, illetve elektroA tagság egy évre szól, díja- nikus úton a szomorib@jozsefvazással nem jár, minden évben ros.hu e-mail címen.
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retne elérni. Ezzel az eredménnyel hazánk
dobogós helyen áll az Unióban Franciaország mellett, és pusztán Lettország elõzi
meg 45 százalékos arányával.
Ennek érdekében a Nemzetgazdasági
Minisztérium a mûhelymunka eredményeire támaszkodva olyan, a 2014-2020
közötti európai uniós tervezési ciklushoz
illeszkedõ, 2014-tõl bevezetendõ nõi vállalkozásfejlesztési program kialakításán
dolgozik, melynek célja a nõk vállalkozási
tevékenységének ösztönzése, a nõi vállalkozások megerõsítése, növekedésének
elõsegítése.
A rendezvényen részt vett az NGM Belgazdaságért Felelõs Helyettes Államtitkársága, megnyitó, ötletindító beszédet
tartott Vagács István, a Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Fõosztály vezetõje és Balázs Tibor, a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója.

Tûzlovagok
a Nagyvárad téren
A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtónyilvános tûzvédelmi gyakorlatot tartott a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjében április 15-én.
A szimulált tûzeset a
toronyház tizenhatodik
emeletén tört
ki, azonban a
kiérkezõ tûzoltók az emelõs kocsik és
fecskendõk
segítségével
mindenkit
kimentettek
a mûfüsttel
teli folyosóról, majd eloltották a fiktív tüzet.

VÁLLALKOZÁS

Együttmûködési megállapodás az Iparkamarával
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával való együttmûködés várhatóan a lokális gazdaság fejlõdését és a józsefvárosi
vállalkozások általános érdekeinek magasabb szintû képviseletét eredményezi
majd. A megállapodás értelmében a BKIK
VIII. kerületi Tagszervezete a kamarai
nyilvántartásban szereplõ helyi gazdálkoózsefváros mellett aznap Kõbánya és kis- és középvállalkozások fejlesztését dó szervezetek részére térítésmentesen
Csepel is aláírta az együttmûködési segítõ folyamatnak, amely a H13 Diák- és biztosít olyan alapszolgáltatásokat, mint a
megállapodást, így immár 21 buda- Vállalkozásfejlesztési Központ megnyi- pénzügyi, gazdasági és hitelfelvételt érinpesti kerület önkormányzata
tõ kérdésekben történõ tanácsadás,
mûködik együtt a BKIK-val a
üzleti partnerkeresés és pályázatfihelyi vállalkozások támogatágyelés. Elõsegíti a kerületi gazdálsában. A rendezvényen Szatkodó szervezetek részére a kamamáry Kristóf, a BKIK elnöke körai nyilvántartásba vételt, és a renszöntötte a résztvevõket. Eldelkezésére álló eszközökkel fellép
mondta, hogy a Kamara számáaz illegális kereskedelmi és ipari
ra mindig is fontos volt a vállaltevékenységek ellen. Az együttkozások fejlesztése, támogatámûködés során a hangsúlyt a kölsa. A kormány jóvoltából ehhez
csönös párbeszédre helyezik: az
most megfelelõ anyagi kerettel
Önkormányzat a kerületi vállalkois rendelkeznek, azonban a mazásokat érintõ rendeleteket, hatáximális hatékonyság érdekében
rozatokat elektronikus úton eljutfontosnak tartják, hogy az öntatja a Kamara számára, és ezekkormányzatokkal közösen dolben az ügyekben döntés elõtt kikégozzák ki a vállalkozások szári a Kamara véleményét, illetve hamára leginkább hasznos stratévi egy alkalommal biztosítja a
giákat, hiszen csak õk tudják, Sára Botond alpolgármester és Szatmáry Kristóf, a BKIK elnöke helyszínt tanácskozások, vállalkohogy helyi szinten mire van
zói konferenciák rendezéséhez.
leginkább igény. Sára Botond, Józsefvá- tásával vette kezdetét, és bízik benne, Cserében a Kamara közremûködik az Önros alpolgármestere beszédében hangsú- hogy közösen sikerül megtalálni a min- kormányzat gazdasági vonatkozású dönlyozta, hogy ez a megállapodás része an- denki számára gyümölcsözõ és elõre ve- téseinek és gazdaságpolitikájának megisnak a józsefvárosiak érdekeit szolgáló, a zetõ utat.
mertetésében.
T.O.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Krisztina körúti székházában Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere ünnepélyes keretek között
együttmûködési megállapodást írt alá a BKIK helyi tagszervezetével. Az
együttmûködés célja a Józsefváros területén lévõ kamarai tagvállalkozások
mûködési feltételeinek javítása, az induló vállalkozások támogatása.

J

Hatmillió a rendõrségnek

Minden forint a javunkra válik
Józsefváros közbiztonsági helyzetének további érdemi stabilizálása érdekében az önkormányzat újabb hatmillió forintot adományozott a VIII. kerületi rendõrkapitányságnak.

számára, és hogy rendünk õreinek technikai felszereltsége továbbra is hagy némi
kívánnivalót maga után. A kapitányság
épületének a folyamatos munkavégzés
szempontjából kritikus komfortja sem tekinthetõ éppen a kor kihívásaival aránkormányzatunk már eddig is – nyosnak, ez a környezet nem biztosít
amennyire csak képességeibõl tellett – segítette a nyolcadik kerületi rendvédelem munkáját. Legutóbb gépjármûveket vettünk
a kerületi rendõröknek, számítástechnikai eszközparkjuk megújítását
pedig közbeszerzési eljárás lebonyolításával támogattuk. Tudnunk kell,
hogy a 2011-es önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzatok kiemelt feladata a települési közbiztonság megteremtésében való
arányos és hathatós közremûködés.
Tudjuk azt is, hogy a kapitányság
munkája mennyire fontos az itt élõk

Ö

megfelelõ hátteret a felelõsségteljes éjjelnappali szolgálati munkához.
Ezért annak érdekében, hogy a józsefvárosi rendõrkapitányság valóban egyenletes és jó teljesítményre lehessen képes,
ez évi mûködési költségeihez (személyi
juttatások és dologi kiadások fedezetéül)
képviselõ-testületünk döntése alapján a
kerület 6 millió forint egyszeri, vissza nem
térítendõ adományozásával járul hozzá.
2012 óta az ilyen típusú pénzügyi támogatásokat a rendõrség adománynak
tekinti, és ennek megfelelõen a felajánlásunkat jogi formába öntõ adományozási szerzõdés tervezetét az
ORFK elõzetesen véleményezte és
jóváhagyta. A hatmilliós támogatási
összeget az önkormányzat már eleve
betervezte a kerület ez évi stabil költségvetésébe, így az számunkra nem
jelent extra terhet.
Ezzel a kölcsönös egymásra figyeléssel – mint ahogy a jó szerzõdésekkel általában – megint mindkét fél jól
jár. A rosszban sántikálók pedig ismét csak húzhatják a rövidebbet.
B.É
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ÖNKORMÁNYZAT
Kitüntetések a bölcsõdei dolgozóknak

Van, kire bízni szemünk fényeit
A kerület vezetése a Bölcsõdék napja alkalmából rendezett ünnepségen mondott
köszönetet a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék dolgozóinak felelõsségteljes
munkájukért. Ekkor kerültek átadásra a „Kiemelkedõ Bölcsõdei Munkáért” és a
„Polgármesteri Dicséret” kitüntetések, valamint a törzsgárda oklevelek.
ántha Péterné alpolgármester aszszony köszöntõ beszédében a hivatástudatról beszélt, amely elengedhetetlen a bölcsõdei munkához. Háromgyermekes anyaként kiemelte, hogy az
édesanyák féltõ szeretettel hagyják ott
gyermekeiket a bölcsõdében. Ezért fontos-

S

nak tartotta, hogy egészséges anyai ösztönökkel bíró, szakmai képzéssel is felvértezett, tudatos nõk lássák el a kisgyermekek
nevelésének nemes, nagy türelmet igénylõ, ugyanakkor sok-sok örömet is adó feladatát.
A Bölcsõdék Napján hagyományosan a
Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet által létrehozott, legelsõ magyar bölcsõde megnyitására, 1852. április 21-ére emlékezünk. Józsefváros immár negyedik alkalommal fejezi
ki elismerését ehhez a naphoz kapcsolódva a kisgyermekek gondozóinak. A kiváló
munkát végzõ bölcsõdei dolgozóknak járó
kitüntetéseket az alpolgármester asszony
Zentai Oszkárral, az önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottságának elnökével
közösen adta át.
A „Kiemelkedõ Bölcsõdei Munkáért”
kitüntetést hárman vehették át:
1. László Istvánné, a Nagytemplom u. 3.
szám alatti bölcsõde vezetõje, aki 1985 óta
dolgozik az intézményben, 1999-tõl vezetõként. Napi munkája mellett rendszeresen képzi magát, lelkes motorja a Bölcsõdei Múzeum mûködésének, és szabadidejét nem kímélve szervez közösségi programokat munkatársainak és a bölcsõdébe járó gyermekek szüleinek.
2. Takó Ferencné, a Százados út 1.
szám alatti bölcsõde nevelõje, aki 1981tõl dolgozik kerületünkben kisgyermek10

nevelõként. A gyermekek nevelését, gondozását nagy szeretettel, az egyéni bánásmód érvényesítésével végzi. A bölcsõdében mûködõ hétvégi játszóház
egyik vezetõje.
3. Pintér Lajosné, a Katica Bölcsõde és
Napközi Otthonos Óvoda gondozónõje,
aki 33 éve dolgozik Józsefvárosban, a Katica Bölcsõdében. Munkáját a gyermekekhez – különösen a
hátrányos helyzetben lévõ,
rászorult gyermekekhez –
fûzõdõ különleges, szeretetteljes odafordulás jellemzi. Tapasztalata, szakmai tudása hitelessé teszi a
szülõk körében is.
„Polgármesteri Dicséret” kitüntetésben ketten
részesültek:
1. Kovács Mária, a Horánszky u. 21. szám alatti
bölcsõde kisgyermeknevelõje, aki 1975 óta dolgozik ugyanezen
bölcsõdében. Olyan jó a kapcsolata a gyermekekkel és szüleikkel, hogy több szülõ is
kérte: a második, harmadik gyermeküket
is õ gondozza, nevelje.
2. Kislaki Károlyné, a Katica Bölcsõde és
Napközi Otthonos Óvoda gondozónõje.
Munkáját 1974-ben a Nagytemplom utcai bölcsõdében
kezdte, 1994-ben került a
Katica Bölcsõdébe. Tapasztalt, odaadó, halk szavú,
szakmai munkájára igényes gondozónõ, példaképül szolgálhat a pályakezdõ fiatalok számára.
Kerületi törzsgárda-oklevelet kaptak: 20 éves, Józsefvárosban végzett munkájáért Molnár Marianna
technikai dolgozó (Baross
u. 103. szám alatti bölcsõde); 30 éves, Józsefvárosban végzett munkájukért
Rózsa Anna bölcsõdevezetõ és Váradi
Róbertné technikai dolgozó (a Baross u.
117. szám alatti bölcsõde dolgozói), illetve Benõné Gál Ildikó és Mile-Király Beatrix kisgyermeknevelõk, valamint Lippai
Sándorné szakács (a Horánszky u. 21.
szám alatti bölcsõdébõl); 40 éves, Józsefvárosban végzett munkájukért Scheer

Ferencné, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék vezetõje, és helyettese, Almásy Dezsõné.
Scheer Ferencné számára személyes
mérföldkõ lett a Bölcsõdék Napja, hiszen
véletlenül pontosan április 21-én töltötte
be munkaviszonyának negyvenedik évét.
Megköszönte a munkatársaknak és a kerületnek, hogy ezt a napot itt, Józsefvárosban ünnepelhette, majd kiváló munkájukért intézményvezetõi dicséreteket
adott át a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék alábbi dolgozóinak: Almásy Dezsõné intézményvezetõ-helyettes; Csepregi Tivadarné munkaügyi elõadó; Gyõri
Sándorné, a Százados út 1. szám alatti
bölcsõde vezetõje; Kunu Sándorné mosónõ, Lengyel Ferencné szakács és Simó
Imréné kisgyermeknevelõ (a Horánszky
u. 21. szám alatti bölcsõde dolgozói); Katona Szilvia kisgyermeknevelõ és Oláh
Mária szakács (a Nagytemplom u. 3.
szám alatti bölcsõde dolgozói); Tóth Zsuzsanna kisgyermeknevelõ, a Baross u.
117. szám alatti, és Arany Józsefné kisegítõ, a Baross u. 103/a szám alatti bölcsõde dolgozója.
A jó hangulatú ünnepséget a rengeteg
virágcsokor mellett a Józsefvárosi Zeneiskola két tehetséges növendéke, Oláh Ernõ
hegedû- és Jónás Dániel klarinétjátéka tette még színesebbé.
Végül Zentai Oszkár bizottsági elnök
gratulált szívbõl a kitüntetetteknek. Pohárköszöntõjében hangsúlyozta, hogy ezt
a napot valamennyiük esetében szívós és
elkötelezett szakmai munka elõzte meg.

Személyes tapasztalatait így összegezte:
„Eddig csak kiváló dolgozókkal találkoztam, ez a mi legnagyobb erõsségünk. Ezért
is jelentkeznek oly sokan a kerületi bölcsõdékbe, mert van, kire bízni a gyermeküket
az édesanyáknak. Odafigyelést, törõdést,
sõt szeretetet is kapnak a bölcsõdékben a
józsefvárosi kisgyermekek.”
B.É

KULTÚRA

Szellemi együttlét egy portréfilm kapcsán
Barátok, kollégák, tisztelõk, egy nemzeti érzelmû, a világra
és a kultúrákra is nyitott szellemi közösség tagjai gyûltek
össze a H13 Központban, hogy az elsõk között tekintsék
meg Puszt Tibor „Mecénás” címû portréfilmjét a kerületünkben élõ és alkotó Mihály Gábor szobrászmûvészrõl.
film címére valamiképpen rímelve a fõhõs
Mihály Gáboron kívül
is valahogy a szokásosnál sûrûbben ültek a teremben a mûvészeteket anyagilag is pártolók. Schmitt Pál olimpiai bajnok, volt köztársasági elnök,
Kaáli professzor, a Kaáli intézetek megalapítója New Yorkból,
Domokos László, az Állami
Számvevõszék elnöke, vagy
Molnár Pál újságíró, a Kossuth
Rádió fõszerkesztõje mellett a
film rendezõje is közéjük sorolható. Puszt Tibor nevéhez újságíró- és filmdíj alapítása fûzõdik. Filmkészítõi múltját, játék- és riportfilmjeit Molnár Pál
mutatta be. Puszt több filmes
portrét is készített – Zolnay
Pálról, Jancsó Miklósról, Nyírõ
Józsefrõl, Szabó Dezsõrõl,
Csurka Istvánról. Ebbe a sorba
illeszkedik a Mecénás.
A Józsefvárosi Galéria által
szervezett filmbemutató elõtt a
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kerület alpolgármester asszonya osztotta meg személyes benyomásait Mihály Gáborral
kapcsolatban. „Azok közé az

egyik alkotásához fûzõdõ feledhetetlen élményét. „Szarvas
felé közeledve csoda tárul fel.
A vízbõl karcsún, mégis erõt
sugározva emelkedik ki az oszlop, amelyen párnán nyugszik
a magyar szent korona. Döbbenetes és felemelõ látvány.”
Domokos László nem a
Számvevõszék elnökeként köszöntötte a mûvészt, hanem

Filmpremier utáni koccintás a 70 éves „Mecénás” egészségére:
(balról jobbra) Puszt Tibor, Sántha Péterné, Mihály Gábor,
Molnár Pál és Kõ Pál

emberek közé tartozik, akiknek
a látásmódja hozzájárul az én
horizontom szélesítéséhez is” –
mondta róla Sántha Péterné, mielõtt felidézte volna a szobrász

mint békési földije. Õseik valaha egymás mellett gazdálkodtak. Ahogy a portréfilmbõl is kiderült, Mihály Gábor Csanádapácáról származott el Buda-

Józsefvárosban a III. Tudományfesztivál
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Kossuth Klub épülete adott otthont április 1820. között a III. Tudományfesztivál ingyenesen látogatható programjainak. A
Föld napja alkalmából hagyományosan megrendezett fesztivál évente több ezer
vendéget vonz, többségük iskolás. A szervezõk idén is interaktív programokkal
várták a látogatókat, akik megtapasztalhatták, hogy a tudomány élmény is lehet.
z ENSZ 2013-at a vízügyi együttmûködés nemzetközi évének nyilvánította. Számos kezdeményezés
indult útjára annak érdekében, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a klímaváltozás, a népességnövekedés, valamint a szennyezés miatti fokozott veszélyre. Programjain keresztül ezt kívánta elérni a III. Tudományfesztivál
is, melynek ünnepélyes megnyitóján
többek között dr. Illés Zoltán, környezetügyért felelõs államtitkár, Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere
és dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója köszöntötték a résztvevõket. Köztük azokat az
általános iskolás diákokat, akiknek dr.
Illés Zoltán államtitkár rögtönzött, in-
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teraktív, kérdésekkel fûszerezett környezetórát is tartott. Felidézte, hogy mi mindenhez van szükség a vízre, kiemelte a csapvíz
elõnyeit a palackos vízzel szemben, és

pestre, méghozzá nem saját
akaratából. Édesapját mint helyi értelmiségit 1956 után koholt
vádakkal letartóztatták, és 1960ig ült börtönben. Utána a család
megbélyegzettként menekült a
fõvárosba. Mihály Gábor Rákospalotán érettségizett, majd a
Dési Huber képzõmûvészeti
szakkörben szerzett alapok
után elég késõn nyert felvételt a
Képzõmûvészeti Fõiskolára.
1978 óta a Százados úti mûvésztelepen él és alkot. Mellesleg pedig díjakat készít – képzõmûvészeknek, filmeseknek, borászoknak. Hogy hogyan és miért, azt megtudhatjuk a filmbõl.
Munkásságát a kolléga, Kõ Pál
Kossuth-díjas szobrászmûvész
méltatta, aki néhány mondatban
megrajzolta ennek a „mûvelt, jó
szívû, klassz pasinak” az emberi portréját is, mintegy kommentálva a filmet. „A múltat a mi fajtánk nem engedi végképp eltörölni, hiszen a mi értékrendünk
a mûveltség, a mûvészetek szeretete, az igazságérzet, a hazaszeretet, a család szeretete, a
másféle hitek, más nemzetiségû
emberek tisztelete. Mind örök
emberi érték.”
Errõl szól Mihály Gábor élete
és mûvészete. És ez a szellemiség hatotta át, fogta egybe ennek
az estének a közönségét is. B.É

szemléltette azt is, hogy a világ vízkészletének csaknem 97 százaléka ihatatlan sósvíz.
Kerületünk nevében Sántha Péterné köszöntötte a vendégeket. Az alpolgármester
asszony hangsúlyozta: büszkeséggel tölti el
a tudat, hogy Józsefváros adhat otthont ennek a fesztiválnak, melynek központi témája, a víz olyan elem, amely nélkül nem képzelhetõ el az élet.
A Múzeumkertben interaktív tudományos foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Víztakarékossági és kerti
praktikákat sajátíthattak el, betekintést
nyerhettek a vízi mentés gyakorlatába, miközben matrózoktól kaptak rövid kiképzést, a kertben kiállított vízi közlekedési eszközök révén pedig a sárkánykenukkal, a vizi biciklivel, az
elektromos hajózással, a hullámlovaglás legújabb innovációjával, valamint a
kenuk és vitorlások házi barkácsolásával is megismerkedhettek. A Nemzeti
Múzeum épületében több, vízhez kapcsolódó kiállítás nyitotta meg kapuit erre az alkalomra. A látogatók például
megismerkedhettek a Titanic szerencsétlenül járt utasainak mentését végzõ
dr. Lengyel Árpád munkásságával is.
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KÖZTÉR
egymással. Délután kilenc felnõtt csapat
adott számot tudásáról és ügyességérõl.
Kaiser József önkormányzati képviselõ, a
józsefvárosi polgárõrség elnöke, a 4. helye„A tudás életet menthet” – hirdette a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny idei zett józsefvárosi felnõtt csapat egyik tagja
jelmondata. Az általános és középiskolás diákok számára meghirdetett vetél- az esemény fontosságára hívta fel a figyelkedõ résztvevõi játékos formában mutatták meg, mennyire jártasak önmaguk met. Mint mondta, a polgárvédelemnek
és mások mentésében, illetve mennyire képesek a csapatmunkára.
szüksége van utánpótlásra, ezért is fontos
a fiatalok képzése, akik a felkészülés során
közép-pesti fordulóban április 12- zsefvárost április 18-án, az Orczy-parkban mentéssel, környezetvédelemmel és tûzolén hat kerület felsõ tagozatos és megrendezett fõvárosi fordulóban.
tással kapcsolatos ismereteket szereznek.
középiskolás csapatai mérték öszA négyfõs csapatok a katasztrófavédel- Megtanulnak együttmûködni, tájékozódsze tudásukat és ügyességüket a X. kerüle- mi, egészségügyi, tûzvédelmi,
ti Merkapt Sportpályán. A hat állomáson mûszaki mentõ, valamint navigázajló, forgószínpadszerû vetélkedésben ciós versenyállomásokon tudásukerületünkbõl 10 csapat vett részt. Az álta- kat, ügyességüket és a csapatmunlános iskolás korcsoportban a Molnár Fe- kára való képességüket egyaránt
renc iskola csapata – akik immár 4. alka- bebizonyították. A vetélkedés solommal nyertek a közép-pesti fordulóban rán többek között imitált sérülése–, a középiskolás korcsoportban pedig a ket láttak el, navigációs és tájékoFazekas gimnázium diákjai vihették haza zódási eszközöket használtak,
az aranyérmet, így õk képviselhették Jó- mentõcsomagokat állítottak össze,
rádió segítségével navigálták bekötött szemû
társaikat, homokzsákokat töltöttek meg, melyekbõl nyúlgátat építettek, árvizeknél használt szivaty- ni, illetve megtanulják, hogy melyik a mértyút mûködtettek, tûzoltásnál gezõ és melyik a tûzveszélyes anyag, vagy
használt puttonyfecskendõvel hogyan lássanak el egy sebesültet. „És perlõttek célba, sõt még a radioaktív sze nem szabad megfeledkezni a fegyelemsugárzás, illetve a vegyi és bioló- rõl sem. Azt külön pontozzák, hiszen kagiai támadások elleni védõöltö- tasztrófahelyzet idején is fegyelmezetten
zékbe is belebújhattak.
kell tudni reagálni. Csak így hárítható el a
A közép-pesti fordulóban nem- veszély, és csak így menthet életet a gyerecsak a gyerekek mérkõztek meg kek által birtokolt tudás.”
T.O.

Katasztrófavédelmi vetélkedõ
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Együtt a gyermekekért
„Civilekkel a gyermekvédelemben”
címmel rendezte meg hagyományos
éves tanácskozását a Józsefvárosi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
(JCSGYK) április 18-án, a Védõháló
Egyesület Mikszáth téri közösségi épületében. A konferencián a hátrányos
helyzetû gyermekekkel foglalkozó
szakemberek osztották meg egymással
tapasztalataikat.
z esemény megnyitóján Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere és Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevõket. Sántha Péterné
elismerését fejezte ki azok elõtt, akik
tudásukat, életüket annak szentelik,
hogy a felnövekvõ generációból a társadalom számára hasznos polgárokat
neveljenek. Kiemelte az ehhez hasonló eszmecserék fontosságát is, hiszen a
problémákat felvetve közösen sikerülhet megtalálni a megoldáshoz vezetõ
utat. Zentai Oszkár azt hangsúlyozta,
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hogy a konferencián megjelent szakemberek elkötelezett munkája a reményt jelenti
a nehéz sorsú gyermekek számára.
A tanácskozáson – melynek célja az volt,
hogy hogy elinduljon a kommunikáció a
különbözõ területekrõl érkezõ szakemberek között, akik más-más szemszögbõl világítottak rá a gyermekekkel kapcsolatos
problémákra – a JCSGYK dolgozói, védõnõk, óvónõk, iskolaigazgatók, rendõrök,

szociális munkások, illetve a gyermekeket
segítõ civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek vezetõi vettek részt és szólaltak fel. Dr. Kurucz Tünde, a Gyermekjóléti
Központ szakmai vezetõje kiemelte, hogy a
szervezet a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez nyújt támogatást
tanácsadással, tartalmas és változatos szabadidõs programok szervezésével, pszichológusok, fejlesztõ pedagógusok és szociális szakemberek segítségével. Az elmúlt évben összesen 1495 gyermeknek, 970 családnak segítettek, és sajnos évrõl évre növekszik a támaszra
szorulók száma. A leggyakoribb problémák, melyekkel találkoznak, az
anyagi nehézségek, a családon belüli
bántalmazás, illetve a szenvedélybetegségek és más egészségügyi problémák. Beszámolt arról, hogy a hozzájuk fordulók helyzetén adományokkal
is próbálnak segíteni, illetve összehozzák õket olyan szervezetekkel, szakemberekkel, akik megoldást nyújthatnak a problémáikra.
T.O.

KÖZTÉR

Szabad a járda

Díszkörték a Palotanegyedbe

arthatatlan állapotot szüntetett meg az önkormányzat a
Szentkirályi utcában. Szilágyi Demeter önkormányzati
képviselõ javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntött arról,
hogy véget vetve a 4. szám
alatti – befejezetlen – építkezéssel összefüggõ, engedély
nélküli járdafoglalásnak,
azonnali hatállyal állítsák
helyre a kerítés elõtti közterület eredeti állapotát. A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat munkatársai
március 25-én elkezdték az
ideiglenes kerítés bontását
és a hulladék eltakarítását,
végül a járda aszfaltozása is
elkészült. Szilágyi Demeter
szerint joggal zavarta a naponta arra járókat, hogy nem tudták
használni a járdát. Örömét
fejezte ki, hogy az építtetõ
költségére elvégezték a helyreállítást, ugyanakkor bízik
benne, hogy a félbemaradt
építkezés is befejezõdik, nem
csúfítva tovább az utcaképet.
Megjegyezte, hogy a májustól hatályos új közterülethasználati rendelet hatékonyabb fellépést biztosít az
önkormányzat számára a hasonló esetekben.
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Üröm az örömben
És megint… Megint volt egy közös cél, egy közös munkával töltött délelõtt, egy közös akarat, hogy rendezettebbé, szebbé tegyük lakókörnyezetünket, a köztereket,
ahol élünk. Padokat festettünk a Föld napján. Napsütésben vidáman.
s megint… megint jöttek valakik, páran, hogy tönkretegyék
több száz ember munkáját és elvegyék azok örömét, akinek
fontos, hogy milyen környezetben élnek, milyen
utcán közlekednek, milyen padra ülnek, akik
nem szeméthegy
és mocsok között
akarnak élni. Akkor jönnek az
„önmegvalósító”
rombolók, akik
eltörik, megkarcolják, leöntik, lefújják – a lényeg, hogy tönkretegyék – mások munkáját, jelen esetben a frissen mázolt padokat.
130 lefestett padból 91-et rongáltak meg valamilyen módon, három nap alatt.
Szélmalomharc. Igen. Azért a padokat újrafestjük.

É

em várták meg a Föld napját, hanem az elsõ adandó tavaszi alkalommal elültették azokat a facsemetéket, amelyek természetesebbé, szebbé és egészségesebbé is teszik a
szürke városi utcákat. Az április 13-ai faültetést helyi lakosok,
valamint a két palotanegyedi képviselõ (Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter) lelkes közremûködésével a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat végezte. A Rökk Szilárd, a Bródy Sándor, a
Trefort és a Somogyi Béla utcában elültetett 34
darab oszlopos díszkörte
a városi körülményeket
jól tûrõ fajtának számít.
Ezenkívül nem nõ túl
magasra, és nem is lombosodik jelentõsen, így
az áldott napot sem takarja el, ugyanakkor tavasszal pompás virágzatával
gyönyörködtet.
Ahogyan azt a Reviczky
és az Ötpcsirta utcában
már megcsodálhattuk.
Egyébként a most induló
Európa Belvárosa 2 program során további zöldítésekre számíthatunk a Palotanegyedben – évelõkkel és örökzöldekkel
teszik barátságosabbá a közterületeket.

Józsefvárosba látogatott
a parlament alelnöke
jhelyi István, a parlament alelnöke, az MSZP-nél tartott fórumot. A szocialista politikus egyre nagyobb elkeseredést
tapasztal az országban. Elmondta: az emberek változást akarnak, ezért összefogásra van szükség a demokratikus ellenzéki
oldalon, hogy leválthassák az Orbán-kormányt.
Ujhelyi a héten a
Borsod megyei
Szendrõn is hatalmas nyomort tapasztalt. A megélhetést nehezíti,
hogy a Fidesz a
közmunkás minimálbért 2012-ben
61 ezerrõl 47 ezerre csökkentette. A rendezvény házigazdája,
Komássy Ákos elmondta, hogy Józsefvárosban is egyre nagyobb gond a szegénység, mintegy 600 családnak van már bíróságon a kilakoltatási ügye. A kérdések során több felszólaló
nehezményezte, hogy a kormány „rezsicsökkentésrõl" beszél,
de több közüzemi díj emelkedett. A rendezvény másik házigazdája, Pál Tibor parlamenti képviselõ elmondta: az elõzõ év végén valóban több önkormányzati szolgáltató 10-15-20 százalékkal emelte a díjakat (pl.: víz-, csatorna-; szemétszállítási díj), így
a „csökkentés" csak szemfényvesztés. A cégek rezsije pedig ennek kapcsán is nõtt, amit az élelmiszerek és más termékek árában az emberek fizetnek meg.
MSZP Józsefvárosi Szervezete
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Önkormányzati hirdetõtáblák a társasházakba
Józsefvárosban lévõ közel 1200 társasházban sokezer olyan kerületi lakos él, akik
igénylik a fontosabb önkormányzati intézmények hivatali elérhetõségének, vagy az önkormányzati képviselõk, esetleg a polgármester
fogadóórájának ismeretét is. Akad ugyan néhány
olyan ház, amelyekben a közös képviselõk kiplakátoztak bizonyos tudnivalókat, de a legtöbb helyen hiába is keressük ezeket. Ezért lakossági kérésre a képviselõ-testület tavaly úgy döntött, hogy
az önkormányzat egységes arculatú és tartalmú,
ezenkívül karcolás- és
ütésálló hirdetõtáblákat
helyezzen ki a kerület
valamennyi társasházába. A táblák elkészültek,
rajtuk megtalálható a
polgármesteri hivatal elérhetõsége és ügyfélfogadási rendje, a polgármester, az önkormányzati képviselõ, a családsegítõ és gyermekjóléti
központ, a felnõtt és
gyermek háziorvos, a városüzemeltetési szolgálat
és a közterület-felügyelet, valamint az általános
segélyhívó telefonszáma. A táblákat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál lehet megigényelni, felszerelésükrõl az önkormányzati tulaj-

A

Pályázati felhívás
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének 127/2013.(IV.03.) 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-II/2013 típusú” nyílt pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2013. április 15. (hétfõ). Benyújtásának határideje:
2013. május 15. (szerda) 8.30 órától 16.00
óráig. A pályázat zárt borítékban nyújtható be: személyesen, hétfõn: 13.30-tõl
18.00 óráig; szerdán: 08.00-tõl 12.00 óráig
14

donban álló lakóépületekben a Kisfalu Kft., a többi társasházban a közös képviselõ gondoskodik.
Az elsõt Zentai Oszkár önkormányzati képviselõ helyezte el a Rákóczi út 65. számú társasházban.
Mint mondta, a józsefvárosiak tájékoztatása az önkormányzat vállalt kötelezettsége. Ezt a törekvést
bizonyítja, hogy az interneten keresztül már élõben bárki nyomon követheti a képviselõ-testületi
üléseket, de fontosnak tartják azt is, hogy az itt
élõk kéthetente ingyen kézbe vehessék a Józsefváros újságot, amelybõl a
kerületet érintõ legfontosabb hírekrõl és eseményekrõl értesülhetnek. Ezért üzemeltetik a
jozsefvaros.hu weboldalt is. „Úgy gondoltuk
azonban, hogy a széleskörû tájékoztatás nem
merül ki a döntések
megismertetésével.
Mert nem mindenki
tudja a választ például
arra, hogy egyáltalán ki
képviseli õt az önkormányzat döntéseiben, mikor tud vele találkozni és
hol. De vannak, akik a legközelebbi háziorvos
vagy a Polgármesteri Hivatal telefonszámát sem
ismerik. Nos, az ilyen kérdésekre adnak választ az
információs hirdetõtáblák.”

és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tõl
11.30 óráig. A pályázat bontásának ideje:
2013. május 16. (csütörtök) 14.00 óra. A pályázat bontásának helye: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója (Budapest VIII., Õr u. 8.) A pályázó. illetve a
pályázó által írásban meghatalmazott személy a bontásnál jelen lehet!
A pályázat benyújtásának helye: Kisfalu
Kft. Lakásgazdálkodási Irodája (Budapest
VIII., Õr u. 8.) A pályázat eredményét a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselõ-testülete állapítja meg, legkésõbb 2013. július 15. (hétfõ) napjáig.
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 ösz-

Tisztelt Közös
Képviselõk!
Tisztelt Intézõbizottsági Elnökök!
Fontos és a lakók számára hasznos önkormányzati információkat tartalmazó táblák
kihelyezésérõl döntött
Józsefváros Képviselõtestülete. Ahhoz, hogy
a hirdetõtáblák valamennyi józsefvárosi társasházban kifüggesztésre kerüljenek, kérjük,
jelentkezzen 2013. április 25-tõl munkanapokon 9-15 óra között a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál a
Leonardo da Vinci utca
2-4. szám alatt. További
információért hívja a
+36/1 323 03 35 telefonszámot vagy írjon az
info@jovaros.hu email
címre.
Köszönettel,
Budapest Fõváros
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

szes kötelezettségének határidõn belül
eleget tesz.
A pályázati anyag (a megpályázható lakások címe és adatai, a pályázati feltételeket
tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és
mellékletei) a Kisfalu Kft. Házipénztárában (Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár
nyitvatartási rendje: hétfõn: 13.30-tõl 17.00
óráig; szerdán: 08.00-tõl 12.00 óráig és
13.00-tól 15.30 óráig; pénteken: 08.00-tõl
11.30 óráig) vásárolható meg, és a Kisfalu
Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest VIII., Õr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfõn: 13.30-tõl 18.00 óráig; szerdán:
08.00-tõl 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tõl 11.30 óráig) vehetõ
át. 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
13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.0016.30; péntek 8.00-11.30.
Kisfalu Kft.

KULTÚRA
Színház, film, irodalom zene egyben

Anna Karenina a Bárka színpadán
Lev Tolsztoj örökérvényû klasszikusát, mely a kiüresedett, elhidegült házasságot és a megcsalás miatti bûntudat kérdését boncolgatja, sokan, sokféleképpen feldolgozták már. A mû idén tavasszal a Bárka Színház fedélzetén kelt
életre, az orosz és ukrán színházi élet egyik legendás alkotója, Volodimir
Klimenko (Klim) dramaturgiájával, és Vlad Troickij rendezésében.
egényében maga Tolsztoj is kiemelt
szerepet szánt a jellemábrázolásnak, a szereplõk tettei mögött megbúvó lelki folyamatok megjelenítésének.
Klim és Troickij adaptációjában ez a vonal
még inkább felerõsödik Az elõadás – magát a cselekményt már-már teljesen elhalványítva – a szereplõk érzéseire koncentrál. A darab feszült, nyomasztó légkörét,
az orosz tél fagyos, sötét hangulatát a madártollak alkotta „hótakaró”, a sötét színvilágú jelmezek és a gyenge fények idézik
meg, a dráma cselekménye pedig a monológokból, a találkozásokból és a beszélgetésekbõl bontakozik ki. A regényben
kulcsszerepet játszó eseményekrõl, például a lóversenyrõl, amikor Karenin számára is nyilvánvalóvá válik felesége Vronszkij iránti szerelme, vagy Anna öngyilkosságáról sokszor csak a szereplõk reakcióiból, vagy a mellékszereplõk által felmondott, felolvasott regényrészletekbõl
szerzünk tudomást.

R

A színészek közül alakításával kiemelkedik Nagy-Kálózy Eszter (Dolly Scserbackaja), Parti Nóra (Shilton bárónõ), illetve Ilyés Róbert (Karenin), aki elõször
szeretetteljes, majd a megcsalatottság miatt egyre határozottabb, erõteljesebb fellépésével, végül azzal, hogy felesége szenvedését látva õszintén megbocsát, pozitívvá alakítja az amúgy negatív karaktert,
és könnyedén elnyeri a közönség szimpátiáját.

Versmondók napja
a Reménysugár Klubban
A Költészet Napja alkalmából a Reménysugár
Klubban ismét a versé volt a fõszerep.
Ez alkalommal meghívtuk aVíg Otthon vers- és
irodalomkedvelõ klubtagjait, így még nagyobb volt
az izgalom, a készülõdés. A versek válogatásán kívül
még finom süteményt is sütöttünk a verskedvelõk
tiszteletére, de a vendégek sem jöttek üres kézzel,
tarsolyukban ital (bodzaszörp) és szép versek voltak.
Márai Sándor,
Petõfi Sándor,
Várnai Zseni,
Vörösmarty
Mihály és természetesen József Attila versei hangzottak
el, többen saját
versükkel léptek fel, amit a
hallgatóság
nagy tetszéssel fogadott. A jó hangulatot egy kis vetélkedõ, közös kávézás és beszélgetés is fokozta. Azzal a gondolattal távoztunk, hogy a költészet világa
mindannyiunké, és össze is tart bennünket, míg „világ a világ”.
Rosta Károly

Az elõadás erõssége elsõsorban abban
rejlik, hogy ötvözi egymással a különbözõ mûvészeti ágakat. A darabot végigkíséri és a szereplõkben zajló érzelmi viharokat, boldogságot, szenvedélyt, zaklatottságot hûen tükrözi vissza a két zenész, Szakál Tamás és Pagonyi András
virtuóz játéka, akikhez több ízben is csatlakozik egy-egy színész. Parti Nóra hegedûjátékával, Nagy-Kálózy Eszter pedig
fuvolamûvészetével gyõzi meg a közönséget. A másik érdekesség, hogy a színészek operatõrként is közremûködnek a
darabban. Két, síneken mozgó kamera segítségével hol egyik, hol másik színész
rögzíti fekete-fehér filmként, és vetíti ki a
hatalmas, tükörként is szolgáló háttérelemek valamelyikére a szereplõk arcát, felnagyítva a szemeikbõl és vonásaikból
tükrözõdõ érzelmeket.
Az elõadás megtekinthetõ a Bárka Színházban (Üllõi út 82.), május 6-án.
T.O.

„Ép testben ép lélek”
Óvodánkban, a Százszorszépben kiemelt helyet foglal el az
egészséges életmódra nevelés. Ennek keretében már második alkalommal szerveztünk „Egészségnapot”. Folyamatosan készültünk erre a jeles eseményre.
csoportok plakátokat készítettek az egészséges életmód témakörében, szabadon választott technikával. Az elkészült munkákból
kiállítást rendeztünk, és a szülõk szavazással döntöttek a helyezésekrõl. Az elsõ nap az óvodások lelkesítõ szurkolásától volt hangos az
udvar. A csoportok különféle versenyfeladatokban mérhették össze
ügyességüket, gyorsaságukat. Szombaton – az év elsõ napsugaras tavaszi hétvégéjén – a több mint negyven versenyzõ családé volt a fõszerep. Közös bemelegítés után a „Tekergõ térkép” segítségével hét
állomás ügyességi
feladataival (autóverseny, lufitenisz,
bójaszedés, célba
dobás, kisokos, téglaborítás) birkózhattak meg kicsik és nagyok. A délelõtt tehát a mozgás és a jókedv jegyében telt, a
feladatok teljesítéséért emléklap és gyümölcs volt a jutalom.
Százszorszépek
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PROGRAMAJÁNLÓ
Zene–Fere klub

Vetítéses elõadások

Kovács Zalán Lászlóval

„Tavaszi szél hangot áraszt…”

A belépés ingyenes
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
(Bp., VIII., Horánszky u. 13.)
 Május 8. szerda, 15 óra: Montenegro
Elõadó: Kiss Imre Károly (idegenvezetõ tanár, történész)
A „fekete hegyek országa” egyre népszerûbbé kezd válni, nem csak olcsósága miatt.
Vad, természetközeli és meghökkentõ. Mély
szurdokvölgyek, kanyargó hegyi folyók,
igazgyöngyként megbúvó kolostorok és
nagyvilági üdülõvárosok sora jellemzi az újonnan
és ismét megalakuló hajdani jugoszláv tagországot.
 17 óra: Dr. Soós Imre
Dr. Soós Imre grafikagyûjtõre, mûvészettörténészre,
Van Gogh-kutatóra emlékezünk.
(Szervezõk: Kisgrafikabarátok Köre Egyesület)
 Május 15. szerda, 15 óra
– „AJTÓK MÖGÖTT”:
Józsefváros utcái
Az utcák múltja, elnevezésük eredete, történetek… Elõadó: Martsa Piroska (szobrászrestaurátor mûvész)
További információ: 06-20/587-7444

gy szál gitár, egy énekes – ezt látja a szem, mégis egy komplett zenekart hallani a háttérben. András koncertjeit egyedi játéktechnika, szakmai virtuozitás és határtalan fantázia, humor jellemzi. Produkcióját hallgatva megdõl az a
tézis, hogy az egyszemélyes gitáros-énekes elõadók helye a kávéházakban és a
kis színpadokon van. Az est során vendégként mûködik közre Csemer Boglárka „BOGGIE”, aki jazz- és popdalaival, franciás bájával, csengõ hangjával egy
érzelmekkel, gondolatokkal teli világba kalauzol bennünket.
Helyszín: Muzikum, 1088. Budapest, Múzeum utca 7.
Idõpont: május 3. 20 óra

Kórusok Éjszakája
Május 11-én szombaton egy éjszakára a
józsefvárosi Palotanegyedben kórusok
koncerttermeivé válnak a közterek (Mikszáth tér, Lõrinc pap tér, Szabó Ervin tér),
udvarok (a FSZEK Zenei Gyûjteményének kertje, az Építészkamara udvara, a PPKE Gesztenyés Kertje, a Rajk László Szakkollégium belsõ udvara, a Jézus Szíve Templom
kertje), sõt még a vendéglátóhelyek is (Lumen, Vostro, Fecske, Kamra, Muzikum).
Halastó Közhasznú Kulturális Egyesület (HEKK) idén ismét
valami újra vállalkozott. Május 11-én megpendíti Budapest
házainak és utcáinak hangjait, és hangot ad az éjszakának. A SZABAD AZ É! mottójú rendezvény az emberi énekhang változatos,
megunhatatlan és elsöprõ erejére szeretné felhívni a figyelmet.

A
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Idõpont:
Május 9. csütörtök,
18 óra
Beszélgetés Lendvai Györggyel
(a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetõ
igazgatója), Horváthné Haskó Edittel
(a MÁV Szimfonikus Zenekar 2011-2012-es
zenekari szezonban az Év Tuttistája)
és Bahil Katalinnal
(2008-2009-ben az Év Tuttistája)
A belépés díjtalan!

A Kisgrafika Barátok Köre
Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési
Egyesület kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Vasné Tóth Kornélia
– az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos munkatársa
Közremûködõk:
a Józsefvárosi Zeneiskola diákjai

Petruska András a Muzikumban

E

Helyszín: H13, Diákés Vállalkozásfejlesztési
Központ
(Bp., VIII. ker.,
Horánszky u. 13.)

Idõpont: május 3. péntek, 18 óra
Helyszín: H13 Diák
és Vállalkozásfejlesztési Központ
(Budapest, VIII. Horánszky u. 13.)
A kiállítás megtekinthetõ: május 3. – június 4.
(H.-P.: 8-20, P: 8-16 óráig)
A belépés díjtalan. További információ:
06-20/587-7444

A hangszerkíséret nélküli tiszta énekhang sokféleségét a régizenétõl a népzenén és a jazzen át az improvizációig hallgathatják és próbálhatják ki 19.00 és 23.00
óra között a Kórusok Éjszakája vendégei.
A több mint 20 acapella együttes 5 különbözõ helyszínen lép fel, melyeket a köztes terekben flashmobok színesítenek.
A Kórusok Éjszakája közös énekléssel zárul, amelyen az est
összes fellépõje, 500 fõ, a közönséggel közösen énekli el a Kórusok Éjszakája 2013 erre az alkalomra komponált dalát.
Jegyinformáció: május 1-ig elõvételben 1500 Ft-ért a
www.korusokejszakaja.hu oldalon; az esemény napján 12-19
óráig 2000, 19 óra után 2500 Ft-ért a Mikszáth Kálmán téri
infopultban. A koncertsorozat 7 éves kor alatt ingyenes. Esõ
esetén figyeljék esõhelyszín-tájékoztatóinkat!
További információk: www.korusokejszakaja.hu
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társasági Érdemrend nagykeresztjével is kitüntetett író,
költõ A mûvész felelõssége c. elõadása,
és Boros Imre közgazdász EU-IMF kettõs mérce a magyar hiánycél tükrében c. elõadása.

 7. kedd, 17.00: „Szól a rádió…”. Közönségtalálkozó
Vendégek: Jónás István, a Magyar Rádió
vezérigazgatója és felesége, Nagy Katalin,
a Hír TV mûsorvezetõ-szerkesztõje. Moderátor: Siposné Szigeti Cecília, a Bánffy
György Kulturális Szalon médiacsoportjának vezetõje. Téma: rádiótörténet, a Magyar Rádió struktúraváltása, régi és új
mûsorok, perspektívák. Az est végén a
vendégek a közönség kérdéseire is válaszolnak.
Szervezõpartnerek: Bánffy György Kulturális Szalon, Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület.

17.00: „Kézmûves hagyományok továbbélése Zalában”. A zalaegerszegi Kézmûvesek Háza kiállítása Göcsej, Hetés,
Komár-vidék ma élõ népmûvészetébõl.
Megnyitja: Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke.
17.30: Válogatás a „Fölszállott a Páva”középdöntõs Zala Táncegyüttes mûsorából.
Muzsikál: Domonkos László és zenekara.
Az est végén göcseji dödöllével és zalai
 11. szombat, 14.00: Zalai pünkösdi so- borokkal kínálják a közönséget.
kadalom
14 órától mesterség-bemutatók és kézmû-  14. kedd 18.00: A
ves játszóház: pásztorlegyezõ-készítés, ko- nyugatosokról – de
sárfonás, fazekasság, csipkeverés, hetési õszintén
hímzés, babakészítés, szalmafonás, csut- Takaró Mihály irodakajáték-készítés, népi játékok, népzenei lomtörténész elõadásjátszóház.
sorozata.
A jelen alkalom témája:
Babits Mihály (Szekszárd, 1883. november
26. – Budapest, 1941.
augusztus 4.) Takaró Mihály elõadásában
megismerkedhetünk a költõfejedelem, a
XX. század eleji magyar irodalom jelentõs
alakjának életével, munkásságával.

 9. csütörtök, 18.00: Civil Akadémia
Jókai Anna Kossuth-díjas, a Magyar Köz-

Kérjük, adományával támogassa a rendezvényt! Ajánlott összeg: 500 Ft

POLGÁROK HÁZA
PROGRAMOK
1089 Budapest, Visi Imre utca 6.,
Telefon: (1) 299 8050

Május

 Nõi Kincsek: Anya leszek –
anya lettem. Mesetréning. Kéthetente kedden 9.00-12.15 között (köv. alkalmak: május 7.,
21., június 4.). Helyszín: Nap
Klub Alapítvány, Leonardo da
Vinci u. 8-10., ahol gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
 Nõi Kincsek: Személyes tanácsadás. Kéthetente kedden
12.45-14.15 között (köv. alkalmak: május 7., 21., június 4).
Személyes tanácsadás iránti igényét, kérjük, jelezze a 06-304480-408-as telefonszámon, és
visszahívjuk.
 Baba-mama klub. Beszéljük
meg együtt a családdal, gyermekneveléssel kapcsolatos problémáinkat, tapasztalatainkat.
Idõpont: péntekenként, 10.0012.00 óra.
 Kamaszklub. Gyertek, beszélgessünk, játsszunk, szórakozzunk együtt péntekenként!
Idõpont: 16:00-18:00 óra.

 Családokat támogató gyakorlati tanácsadás. Egyének vagy
családok is érkezhetnek a tanácsadásra a problémáikkal. Várunk minden olyan szülõt, rokont, gyermeket, aki segítséget
szeretne szerezni családjának,
megszerezni az alapvetõ információkat a problémák megoldásához.
Idõpont: Hétfõ 16-18 óra.
 Tanácsadás a munkaerõpiacra visszatérni kívánó szülõk
számára. A munkanélküliek támogatása, elhelyezkedési támogatások, a segélyek, a közmunka lehetõségei. A tanácsadás kiegészülhet a szociális és
jogi kérdésekben való eligazodás érdekében való tájékozódással, a jogi és szociális ügyintézésben való segítségnyújtással.
Idõpont: Kedd 16-18 óra.

 5-én, 21.15-kor: A pálos rendet bemutató kamarakiállítás megnyitója a Loyola Caféban. Beszédet mond:
Györfi Szabolcs és Bátor Botond pálos szerzetes.
Közremûködik a pécsi Schola Sancti Pauli kórus
 6-án, 19.00-kor: Forró Könyvek. Kiss Ulrich jezsuita
társadalomkutató provokatív elemzése Daniel Yergin
energetikai és biztonságpolitikai könyvérõl
 9-én, 19.00-kor: Asperges me… Zenés irodalmi összeállítás a pálos rend történetérõl a magyar történelem
tükrében. Közremûködik: Sudár Annamária, Oberfrank
Pál és a Misztrál Együttes (támogatói jegy ára: 1000 Ft)
 11-én, 19.00-kor: Hencida táncház, majd folkkocsma
a Festeres, a Hettyenfütty és a Hencida zenekarokkal
 12-én, 21.15-kor: Tanúságtétel és kötetlen beszélgetés
a szerzetességrõl a Loyola Caféban. Résztvevõk: Puskás
Antal pálosszentkúti perjel, novíciusmester, Pál Csaba
pálos szerzetes és Olaj Dávid, a budapesti
Sziklatemplom Pálos Fogadóközpontjának vezetõje.

Helyszín:
Nap Klub Alapítvány,
Leonardo da Vinci u. 8-10.

 15-én, 19.00-kor: Koronkai Zoltán SJ elõadása Élethivatás a II. vatikáni zsinat tanítása fényében címmel

A fenti programokon
és tanácsadásokon való
részvétel ingyenes.

A programokról itt tájékozódhat:
www.parbeszedhaza.hu; facebook.com/parbeszedhaza
Horánszky utca 20.
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Jön a nyár
Nyaraljunk Káptalanfüreden
A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetésért Nonprofit Közhasznú Kft. 2013 nyarán,
május 21-tõl augusztus 31-ig ismét várja – VÁLTOZATLAN ÁRAKON – a józsefvárosi lakosokat, családokat, nyugdíjasokat, gyermekeket, baráti társaságokat a
káptalanfüredi táborba,
üdülõbe.
Érdeklõdni és jelentkezni
Vadas Györgyné, Erzsikénél lehet a 06-88/438-157
telefonszámon. E-mail: kaptalanfured@jogyerm.hu
Ajánlataink megtekinthetõk a www.jogyerm.hu
honlapon.
Szépkártyát elfogadunk.

A Védõszárny Sportkör díjmentes kajak-kenu-oktatást
szervez a kerületben élõ fiatalok és gyermekek részére.
Az oktatások szombatonként
lesznek a Sportkör Római
parti vízibázisán.
Bõvebb felvilágosítás a Védõszárny Eszki- Móka Kajak
/facebook oldalon, illetve telefonon a 06-30-572-23-11-es
mobil, illetve a 240-26-27-es
esti telefonon.

Könyvvásár
a Könyvtárban!
2013. május 15-én és 16-án
reggel 8 órától este 6 óráig (szerda, csütörtök)

A Védõháló program
drogprevenciós nyári tábora
2013. július 8–13.
Helyszín: Horány – faházakban
A tábor – az utazás, szállás, étkezés,
programok – INGYENES!
Tervezett programok: helyismereti vetélkedõ, kirándulás, éjszakai bátorságpróba, playback színház, kreatív foglalkozás, strandolás, sport, közös filmnézés, játék, szerepjáték csoport és még
sok más…
A tábort és a programokat a Védõháló
csapata biztosítja.
Nyári táborunkba a 12-29 éves korosztályt várjuk. Ha érdekel, és szívesen táboroznál velünk, hívd az ingyenesen
hívható Zöld számot: 06 80 620 050 (hétfõ - szombat 10 és 20 óra között).
A táborról és egyéb programjainkról tájékozódhattok a www.halo.hu/vedohalo honlapon, és a Facebook-on
(Facebook/Védõháló).

Cím: Vasas Központi Könyvtár Alapítvány
Bp. VIII., Magdolna u. 5-7.
Telefon: 313-6250, e-mail: konyvtar@vasasok.hu
Mérsékelt áron, több ezer állományból kivont,
szépirodalmi és szakkönyvbõl válogathatnak
látogatóink.
A készlet folyamatosan változik.

szeretne. További információ: 06/20-2897293 weblap: http://eletmodtervezes.hu
 ETKA – Jóga (erõgyûjtõ módszer) az Orczy-parkban!
Minden szerdán 18.30 – 20.00 óra között
megtapasztalhatja a természetes mozgás
örömét. Minden érdeklõdõt szeretettel vár
Cím: H-1089 Budapest, Orczy út 1.
Dudás Margit.
Telefon: 333-9501, Fax: 313-0298
Érdeklõdés: 06-70-258-6102
E-mail: info@orczypark.hu
 Mûfüves labdarúgópálya
Weblap: www.orczypark.hu
Csapatok figyelem! Bérleti díj: 9.400 Ft/óra,
Nyitva tartás: minden nap
öltözõvel, villanyvilágítással.
6.00 – 22.00 óra között
 Mûanyag játékterû teniszpálya:
Bérleti díj: 600 Ft/óra.
Sportolási lehetõségek
 A KRESZ Park használata ingyenes!
 Orczy Kalandpark
 Erdei futópálya
Érdeklõdni, foglalni a következõ címeken leAz Erdei Futópálya várja sportkedvelõ láto- het: Telefon: 20/236-1214
gatóinkat.
Weblap:www.orczykalandpark.hu
 Orczy Futóklub
Email: info@ligetse.hu;
Gyere el közös edzéseinkre, minden kedden info@orczykalandpark.hu
és csütörtökön 17.00-19.00 óra között.
Találkozó: Központi öltözõépület, 17.00 óra. Tanfolyamok:
 Tehetséggondozó tanoda
Várunk szeretettel az Orczy Futóklubban.
 Alakformálás
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket, akik kreatíKedden 60 perces, csütörtökön 90 perces vak és képességeiket szeretnék fejleszteni:
alakformáló tréning a fõépületben.
számítástechnika, angol-, táblajáték-oktatás
Mindenkit várunk, aki fogyni, formálódni és kézmûves foglalkozások.
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 Fotótanfolyam
Felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig az Orczy-park Fõépületében.
További információ és jelentkezés:
Csikszenthy Csaba. Telefon: 20/390-1560
Email:cs.csaba@interware.hu
Weblap:www.digitalisfototanfolyam.hu
 Ruhagyûjtõ konténer az Orczy-parkban
Ez a megoldás sok embernek biztosít lehetõséget, hogy a feleslegessé vált ruhanemûitõl megszabaduljon, s így az arra rászorulóknak eljuttathatja a Vöröskereszten keresztül.A konténer a Fõépület elõtt található.
 Anonim Alkoholisták Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 – 12.00 óra között. Helyszín:
Orczy-park – Fõépület – Földszinti Terem

Terembérlési lehetõség
Az Orczy-park fõépületében található 65 és
80 négyzetméteres terem bérelhetõ. További
információ a 333-9501-es telefonszámon.

Elérhetõségek
Érdeklõdni lehet a programokkal és tanfolyamokkal, terem- és sportpálya-bérléssel
kapcsolatban 09. 00 – 16.00 óra között a
333-9501 telefonszámon.

PROGRAMAJÁNLÓ

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.
Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi
Ház. Idõpont: szerda 9:15 és 10:05.
Elérhetõség: www.menomanotorna.hu. Foglalkozás–vezetõ: Glória.
Tel: 06-70-9484-604.

Ringató a Kesztyûgyár
Közösségi Házban
péntekenként
10 órától 10.30-ig
Foglalkozásvezetõ:
Bauerné Tóth Katalin,
énektanár Tel.: 20-343-0393
e-mail: kata@ringato.hu

110 éves a Vasas Mûvészegyüttes
Vass Lajos Kórusa

JUBILEUMI KONCERTSOROZAT
2013. május 4. szombat, 19 óra
Puccini: Messa di Gloria
Zenei barangolás itáliai és magyar tájakon
Vezényelnek:
Fügedi-Bárd Judit, Kiss Boldizsár, Somos Csaba
Szólisták:
Hajdú András – tenor, Labant Árpád Bence – basszus
Közremûködnek:
Vasas Mûvészegyüttes Vass Lajos Kórusa (mûvészeti
vezetõ: Fügedi-Bárd Judit), Vasas Mûvészegyüttes Vass
Lajos Kamarakórusa (mûvészeti vezetõ: Somos Csaba),
Budapesti Monteverdi Kórus (mûvészeti vezetõ: Kollár
Éva), ELTE Eötvös Mûvészeti Együttes Egyetemi
Koncertzenekara (mûvészeti vezetõ: Kovács László)

További információ:
www.kesztyugyar.hu

Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet
(Bródy Sándor utca 8.)
Belépõ: 1200 Ft
Jegyvásárlás: elõvételben a Vasas Mûvészegyüttes
Alapítványnál (Kõfaragó utca 12.)
és az elõadás kezdete elõtt a helyszínen.

KEKEC

sasházakkal kapcsolatos ügyekben. Vezetõ tanácsadók: Mozsárné elnök asszony
Társasházak Lakóközösségeinek Érdek- és Galler Gábor fõtitkár.
védelmi Szervezete minden kedden a
H13-ban 16-18 óráig tanácsadást tart tár- Helyszín: Horánszky u. 13.
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MOZAIK
Monarchia Klub – továbbra is!
Következõ elõadás: május 10. 17 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as terem.
Elõadó: Faggyas Sándor újságíró
A téma: „Az utolsó fejezet – az Osztrák-Magyar Monarchia
és a nagy háború”
A belépés ingyenes! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Losi a Nagy Vagy! versenyben
skolánk benevezett a TV2 „NAGY VAGY!” csapatjátékának tavaszi fordulójába. A tíz fõs csapat (4 felnõtt, 4 felsõs és 2 alsós) kialakítása után nagy lendülettel vágtunk
bele a felkészülésbe. A feladatokkal Kornidesz Anna kapcsolattartó, versenyszervezõ folyamatosan látott el minket. Április 6-án indultunk Kecskemétre, ahol a „vizes” feladatok
felvételére került sor. Rengeteg szurkoló gyerek és felnõtt kísérte iskolánkat, eljöttek vezérszurkolóink is, volt tanítványaink, az Animal Cannibals együttes tagjai, akik lelkesedése átragadt versenyzõ csapatunkra is.
Boldogan tudtuk meg, hogy a
kecskeméti forduló után az elsõ
helyen zártuk a
versenyt.
A megmérettetés április 13-án
folytatódott a budaörsi sportcsarnokban. A döntõ
feladat elõtt még
a 2. helyen álltunk. A feladat 2 részbõl állt. Az elsõ rész után
már fél lábbal az elõdöntõben érezhettük magunkat, azonban
a dupla pontos feladat második részénél az úgynevezett rekeszmászásnál egyik versenyzõnk megcsúszott, leesett, ezzel
kiestünk.
Így sajnos nem jutottunk be az elõdöntõbe, mindenesetre
nagyon jól éreztük magunkat, és büszkék vagyunk versenyzõinkre.
Csapattagok: Lükõ Anita, Holló Klára, Csámpai Elemér,
Széchényi Csaba, Rédai Gergõ, Buus István, Láng István, Pálinkás Nikolett,Bíró Fanni, Ember Regina, Kalász Ákos.

I

Zarándoklat Budakeszi-Makkosmáriára
Május kétszáz éve Szûz Mária tiszteletére szentelt hónap. A
Magyarországi Német Zarándoklat keretében idén május
11-én Budakeszi-Makkosmáriára várjuk minden érdeklõdõ
barátunkat. A program 11 órakor a kegytemplomban, német szentmisével kezdõdik, ezt a Solymári Asszonykórus
közremûködésével májusi ájtatosság követi. 12:30-tól megebédelünk a templom melletti tisztáson, 13 és 16 óra között
pedig német zenei programokat kínálunk. Kézmûvesek
portékáival is megismerkedhetnek, lehetõség nyílik énektanulásra, hagyományok megismerésére, a gyerekeket pedig
játszóház várja.
Szép idõ esetén három túra indul Budakeszire: 8:30-kor Budaörsrõl, a templom elõl, 9-kor a Normafától, a 21/A busz
végállomásától, 9:30-kor pedig Budakeszirõl, a Fõ utca és az
Erdõ utca sarkától indul a csoport. A busszal érkezõket Budakeszirõl ingyenes kisbuszok viszik Makkosmáriára, majd
vissza. További információ a 06/30/9-227-148-as telefonszámon, vagy a csillag54@hotmail.com email címen kapható.
Mindenkit szeretettel várunk!
Csillag Katalin, elnök
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Búcsú
Pesti Lászlótól, a Népliget legendás, Józsefvárosban élt kertészétõl búcsúznak barátai és tisztelõi május 6-án, hétfõn, 14
órakor a Rákoskeresztúri Köztemetõ szóróparcellájában.
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Akit érdekel, április 28-tól megnézheti a „NAGY VAGY!”
adásaiban a Losisokat, vasárnap délelõttönként a TV2-n.
Bálintné Dávid Mária

Fogászati asszisztensek képzése
Az ingyenes képzés szeptemberben indul a Bókay János Humán Szakközépiskolában.
A jelentkezés életkori határa 2013. december 31-ig be nem
töltött 20 év, a felvételhez érettségi bizonyítvány és az
egészségügyi pályára való alkalmasság szükséges.
Jelentkezni az iskola honlapjáról letölthetõ jelentkezési lapon (www.bokay-eu.sulinet.hu), vagy személyesen az iskolában (a Csobánc utca 1. alatt) lehet június 28-áig. Pótjelentkezés: augusztus 26.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Spárga
zezonja áprilistól június végéig tart. Érdemes kihasználni ezt az idõszakot, mert
nem csak finom, de magas tápértékû növényünk. A növény szárát jól emészthetõ rostok alkotják. A hajtások A-, B1-, B2-, C- és Evitaminban, folsavban gazdagok. Zsírtartalma jelentéktelen, nem tartalmaz koleszterint. Sok értékes aminosav van benne, kalóriatartalma csekély, mert a hajtások nagy része víz, 100 grammban 20 kalória van. Kevés
benne a cukor is. Gyógynövényként több
évszázada használják. Elsõsorban vízhajtó
és vesekõ-eltávolító hatása ismert, a szívet
tehermentesíti, segíti a szervezet méregtelenítését, és jótékony hatással van a keringésre is. Szárított porát fogfájásra használják. A

S

Rózsameténg
z a csodálatos virág garantáltan bírja a perzselõ
napsütést, a tikkasztó hõséget, és egész nyáron élvezhetjük fehér, rózsaszín vagy piros virágait, amelyek lehetnek egyszínûek vagy közepükön eltérõ színnel díszítettek.
Levelei fényes zöldek. Magassága 15-30 cm. Az elhervadt
virágokat érdemes rendszeresen eltávolítani a gazdagabb
virágzás érdekében, és így
nyár végéig balkonládánk, teraszunk ékes dekorációja a
rózsameténg. Ha egy napig
nem öntözzük, szirmai akkor
sem lohadnak le, mert jól tûri
a szárazságot, ezért hívják sivatagi rózsának is. A túlöntözést még a legnagyobb melegben is kerüljük!

E

nyers spárgalé is egészséges, 4-5 hajtásból
zöldségcentrifugával fél csészényi nyerhetõ.
Túlzott fogyasztása nem javasolt köszvényes, illetve magas purinszinttel küzdõ emberek számára.

Pesto

hozzá. Megfõzzük a tésztát, a
z olasz konyha
pestót rákanalazegyik jellegzezuk, összekevertes szósza. Sok minjük, és már ehetdenbõl készülhet, lejük is. Fogyaszthet benne olajos mag
hatjuk levesekkel,
(fenyõ, dió, mandude halak és húsok
la, pisztácia), fûszermellé, vagy azoknövény (bazsalikom,
ra kenve is kiváló.
oregánó, menta, zsáNagyszerû venlya), zöldség (spenót, paradicsom) és sajtféle dégváró falat pirított kenyérre kenve, vékony
(parmezán, ricotta). Egy pestós tészta tíz perc paradicsomszeletekkel díszítve.
alatt összeállítható ebéd, még hús sem kell
Kiss Éva

A

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Baconba tekert
sajtos spárga
Hozzávalók:
adagonként 3 db spárga,
kötegenként 1-2 szeletelt
füstölt bacon és 1-2 szelet
vékonyra szeletelt sajt

Elkészítése:
A spárgát megmossuk, még ha zsenge,
akkor is meghámozzuk, s enyhén sós vízben egy kicsit megfõzzük. Ha kihûlt, hár-

masával összefogjuk és begöngyöljük a sajtba, baconbe.
Egy tûzálló tálba szépen egymás mellé rakjuk. Elõmelegített sütõben 20 perc alatt ropogósra sütjük.

Miért egészséges?
Mert a spárga tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat, sok káliumot, viszont nátriumtartalma alacsony. Kedvezõen hat a
belsõ elválasztású mirigyek mûködésére,
és enyhe hashajtó hatású. Gyorsítja szervezetünk anyagcseréjét.
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HIRDETÉS
INGYENES ANGOL
NYELVTANFOLYAM!
Angol kezdõ és haladó
nyelvtanfolyam mûködik a
Fõvárosi Roma Oktatási és
Kulturális Központ székhelyén. Bárki részt vehet a teljesen ingyenes angol nyelvtanfolyamokon, csatlakozni folyamatosan lehet. Az oktatás
helye: 1088 Budapest Szentkirályi utca 7. I. emelet, oktatási terem www.frokk.hu

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS
ÚJSÁGBAN!

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

Akciónk május 2-tõl az elsõ 117 jelentkezõre érvényes.
Bõvebb információt halláscentrumunkban kaphat.

Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete,
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.: 216-8802;
e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, Herendit, festményeket,
órákat. Arany: 7.200–12.000 Ft,
ezüst 180–360 Ft. Bp., VII., Wesselényi u. 19., Tel.: 317-9938. Tekintse
meg interneten a www.wesselenyigaleria.hu oldalunkat.
Matematika-oktatást vállal szaktanár referenciákkal. Felvételire felkészítés, minden korosztálynak. Tel:
06-30-283-6352
Kánya Kata Társközvetítõ iroda,
most 30%-os kedvezménnyel. A
biztonságos társkeresés. 214-94-41

Pedikûr Önnél vagy a SchocoBeauty-ban (Somogyi B. u. 16.),
hogy BÜSZKÉN VISELJE a tavaszi
cipõjét! Tel.: 0630-851-8763
Ha nem bírja kifizetni rezsijét, 500
eFt-ig kifizetem, ha elcseréli velem
Práter utcai, 30 nm-es, komfortos
lakásom nagyobbra. Tel.: 06-20343-3983
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Közös
képviselet garanciával. Mi nem
ígérgetünk! 06-30-623-9290;
www.primahome.hu
Önkormányzati, Diószeghy Sámuel
utcai, újépítésû 49 nm-es lakásom
elcserélném kisebbre. Tel.: 06-20919-1094, este 7 órától.
Parkettás munkák, festés, mázolás,
burkolás. Tel.: 06-30-948-8909

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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REJTVÉNY
Önnek mi a véleménye?
Szavazzon ön is!

Magaslat

Mûködjön tovább kutyafuttató a Gutenberg téren, vagy
szüntesse meg az önkormányzat?

Igen
Nem
Kérjük, mondja el véleményét, és az Önök kívánságait figyelembe véve hozza meg döntését a kerület vezetése a kutyafuttatóról.
Várjuk szavazatát, észrevételeit:
e-mailben: sajto@jozsefvaros.hu
postai úton: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
vagy telefon: 459-2544

Vízszintes: 1. Horváth Imre, romániai magyar költõ, író

Gépkocsibeálló bérelhetõ
Auróra u. 23-25.
A Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest VIII., Auróra u. 23–25. szám alatti zárt
telken gépkocsibeálló bérelhetõ 6.368 Ft/hó + Áfa bérleti díjon. A szerzõdés megkötésének feltétele a Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának hozzájárulása, illetve 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék megfizetése. További információért keresse munkatársunkat a 216-69-61/115 telefonszámon, vagy személyesen,
ügyfélfogadási idõben a Kisfalu Kft. székhelyén (1083, Budapest Losonci u. 2. fszt.).

Tisztelt Józsefvárosiak!
A Honvédelmi Minisztérium Országos Hadisír Felmérési
Program keretében felmérést indított a hazánk területén található hadisírokról és hõsi emlékmûvekrõl. Tisztelettel kérjük
Önöket, hogy amennyiben tudomásuk van a kerületben
– 1848-49-es
– 1918-21-es
– I. világháborús
– II. világháborús
– 1956-os
hadisírokról, hõsi emlékmûvekrõl, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodán (III. em. 306. sz.) május 10-ig
a 45-92-279-es telefonszámon, vagy a telepuleskep@jozsefvaros.hu címen!

(1906-1993) kétsoros epigrammáját idézzük. Az elsõ rész. 12. Üres
gyomor érzete régiesen. 14. A Gil Blas címû regény írója (Alain
René, 1668–1747). 15. Francia sziget, itt született Napóleon. 18. Az
idézet második része. 19. Csillag, angolul. 20. Üdülõhely a Balaton
északi oldalán. 22. Luna de …, Magyarlóna román neve. 24. Zeusz
és Pallasz Athéné pajzsa; pártfogás, oltalom. 26. Skandináv váltópénz. 27. Húsz órakor, népiesen. 30. … plus ultra; valaminek a netovábbja. 31. Hócsalán. 33. … kártya; mobiltelefon tartozéka. 34.
Brazil szövetségi állam, székhelye Belém. 35. Ömlengõ kezdés! 36.
A bárányhimlõ orvosi neve. 38. Kolbászdarab! 39. A Klementina
nõi név becézése. 41. Major League Soccer; észak-amerikai labdarúgó bajnokság, röv. 42. Kö tetlen. 44. Hivatalos, röv. 45. Nokedli.
48. Egykori tömegmérték. 49. Japánból származó kutyafajta. 51.
European Canoe Assotiation; Európai Kenu Szövetség, röv. 52. Rét,
gyep, tisztás, olaszul (PRATO). 54. Elviselt, tolerált. 57. Basáskodó
ember. 60. Minõségi ellenõrzés. 62. Növény gyökér feletti része.

Függõleges: 2. Olasz hímnemû névelõ. 3. Ismételt, határozott
tagadás. 4. Sáv. 5. A Jó reggelt búbánat címû regény írónõje
(Francoise, 1935–2004). 6. Other Government Agency; kormányiroda, röv. 7. Paradicsommal és paprikával készülõ, szezonális étel. 8.
Makk belseje! 9. … Passos; USA-beli író. 10. Folyóparti terület. 11.
Orrunk érzékeli. 12. Egyszerû gép. 13. Szokásos, divatos. 16. Irén,
orosz változatban. 17. Az idézet negyedik, befejezõ része. 21. Folyik, ömlik. 23. … hostile, számítógépes, repülõs játék. 25. Széria. 28.
Garcia Lorca drámája. 29. Dõl. 32. Kocsma. 34. Színes televíziós
rendszer. 37. Német papíripari vállalat (ILLE). 40. Andrew LloydWebber argentin témájú musicalja. 43. Rácz …; legendás cimbalomvirtuóz. 45. Kétes hírû (zug-) szálloda. 46. … Davis Jr.; énekes-táncos USA-beli színész volt. 47. Darabol, metél. 50. Az idézet harmadik része. 53. Számítógépes játék: Harc az arénában (RAZE). 55.
Szemüveg tartója. 56. Érc, bronz, réz, latinul. 58. Építõanyag. 59. Félkész! 61. Kettõzve: Csukás István bûbájos sárkánya. Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 05.24.
04.02-ai rejtvényünk megfejtése: Eltûnt a hó és a föld, nagy vidáman ébred, bimbót bont az ibolya, híre sincs a télnek
Nyerteseink: Kovács Zsuzsa, Veér Mária Zsuzsanna
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

23

HIRDETÉS

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

Alkoss és
gyarapíts!
Segítünk, hogy
a saját lábadra állj.
Segítünk, hogy az
ötletedbõl valóság legyen.
Segítünk, hogy saját
vállalkozásba vágd
a fejszédet.
A Józsefvárosi Önkormányzat által létrehozott

új vállalkozásfejlesztõ
központ

Május 12. vasárnap, Orczy-park

várja azoknak
a fiataloknak, frissen
alakult kisvállalkozásoknak a jelentkezését, akik
tele vannak új ötlettel,
elképzeléssel, tervvel,
de megvalósításukhoz
örömmel fogadnának
szakmai segítséget,
gyakorlati jó tanácsokat.

Itt vagyunk.
Segítünk.
www.h13.hu
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