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Fókuszban a fiatalok
A jövõ vállalkozói Józsefvárosban

KÖZTÉR
Évértékelõ a katasztrófavédelemnél

918 emberéletet mentettek meg
2013-ban 918 emberéletet mentettek meg a közép-pesti tûzoltók, akiket ünnepélyes évértékelõn köszöntöttek a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház utcai bázisán. A Józsefvárossal együtt hat kerületet egyesítõ közép-pesti kirendeltség a fõvárosi katasztrófavédelem zászlóshajója.

tavalyi évet értékelõ elõadásában Nagy
Béla tûzoltó õrnagy elmondta: a Közép-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség a
fõváros V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerületére „vigyáz”, összesen 259 fõs állománnyal.
Kiemelte, összesen 4873 tûzesethez és 6041
mûszaki mentéshez vonultak ki, 75 lakosságvédelmi intézkedés történt, a Duna tavaly júniusi áradásakor a védekezés során
11 ezer köbméter homokzsákot építettek
be. A tavalyi év legfontosabb eredményének a 918 megmentett életet nevezte a tûzoltó õrnagy.
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Varga Ferenc tûzoltó dandártábornok, fõvárosi katasztrófavédelmi igazgató kiemelte, hogy a közép-pesti kirendeltség a fõvárosi katasztrófavédelem zászlóshajója. Hat kerület tartozik
ide, a feladatok igen összetettek, különleges mentéseket végeznek. Példaértékûnek nevezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetének a létrehozását.
Ezért köszönetét fejezte ki Kocsis Máté
polgármesternek, aki kezdettõl fogva
felkarolta a kezdeményezést. A dandártábornok megdicsérte az állományt a tavaly
elvégzett munkáért, egyben reményét fejezte ki, hogy idén is megtartják a színvonalat.
Az állománygyûlésen jelen volt dr. Vas
Imre országgyûlési képviselõ és dr. Sára Botond józsefvárosi alpolgármester is, aki köszönetét fejezte ki a tûzoltók gyors, pontos
és szakszerû munkájáért. Megerõsítette: az
önkormányzat jól döntött, amikor tavaly év
végén józsefvárosi tûzoltókat jutalmazott.
Közös sikernek nevezte az Életmentõ Pont
létrehozását, amelyben a tûzoltóság komoly

segítséget nyújtott. Az alpolgármester úgy
fogalmazott: a tûzoltók kiváló munkájának
eredménye, hogy a józsefvárosiak biztonságban vannak.
Az ünnepélyes állománygyûlésen bejelentették, hogy 35 év szolgálati viszonyban töltött munkája elismeréséül jubileumi jutalomban részesül Géczi Béla tûzoltó
ezredes, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje. Néhány nappal
korábban, március 1-jén Varga Ferenc tûzoltó dandártábornok ünnepélyes keretek
között tüntette ki Kaiser József képviselõt,
a józsefvárosi polgárõrség vezetõjét a katasztrófavédelem területén hosszú idõn át
végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül. Kitüntetést kapott a Józsefvárosi Polgárõrség is; a csapat a Közép-pesti Önkéntes Mentõcsoport megalakításában és tevékenységében betöltött aktív szerepvállalásáért kapta az elismerést.

Géczi Béla ezredes és Varga Ferenc
dandártábornok

VÁLLALKOZÁS
Józsefváros lett a fiatal vállalkozók központja

830 millió a fiatal vállalkozók támogatására
A fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása érdekében indított programot a Nemzetgazdasági
Minisztérium a közép-magyarországi régióban – jelentette be Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár a
H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban.
gyetemisták és fiatal vállalkozók gyûltek össze a
Horánszky utcai Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központban, hogy elsõ kézbõl értesüljenek a fiatalok vállalkozásait segítõ állami támogatásról. A
kormány új programját, mely a
mikrovállalkozást tervezõ, 18–
35 év közötti fiatalokat segíti a
közép-magyarországi régióban, Czomba Sándor jelentette
be.
Az államtitkár rámutatott: az
EU-tagállamok többségével ellentétben, hazánkban 2012 óta
nõ a fiatalok foglalkoztatása, és csökken körükben a munkanélküliség. A kormány több
sikeres programot indított a fiatalok foglalkoztatásának növelése
érdekében. Czomba
Sándor példaként említette a Munkahelyvédelmi akciótervet,
mely járulékkedvezményt biztosít a munkáltatóknak, ha 25 év
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Sára Botond, Czomba Sándor,
Pákozdi Szabolcs (OFK NKft.) és Horváth László (MVA)

alatti vagy szakképzetlen munkavállalókat foglalkoztatnak.
Szólt az Elsõ Munkahely Garancia program sikerességérõl
is, amelynek köszönhetõen 16
ezer diák szerzett szakmai tapasztalatot a nyári szünidõben.
Emlékeztetett rá, hogy uniós
forrásból az ország többi régiójában 3200 fõ üzleti készségfejlesztése már korábban elkezdõdött. Megemlítette azt is, hogy
a következõ uniós költségvetési

HELYI ADÓ ÉS GÉPJÁRMÛADÓ
BEFIZETÉSI HATÁRIDÕ
Önkormányzati Adóhatóságunk felhívja az adózók figyelmét,
hogy a 2014. I. félévi helyi adó (építményadó, telekadó) és gépjármûadó befizetéseket 2014. március 17-ig teljesíthetik késedelmi pótlék mentesen.
Az adó megfizetése magánszemélyek esetében történhet
csekken és átutalással, minden egyéb esetben átutalással kell
teljesíteni a fizetési kötelezettséget.
Számlaszámok:
 14100309-10213949-03000002
Józsefvárosi Önkormányzat Gépjármûadó Beszedési Számla
 14100309-10213949-15000009
Józsefvárosi Önkormányzat Késedelmi Pótlék Beszedési Számla

ciklusban 200 milliárd forintnyi
támogatást kaphatnak a fiatal
vállalkozók.
A most bejelentett programot
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozzák, és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. mintegy 1500 fiatal jelentkezésével számol.
Czomba Sándor elmondta, hogy
a programban való részvétel feltétele a vállalkozói készségeket
fejlesztõ képzéseken való részvétel és egy üzleti
terv
elkészítése.
Amennyiben ezt a
tervet megfelelõnek
tartja a bíráló bizottság, akkor lehet
pályázni a program
késõbb induló Bkomponensére.
Egyéni vállalkozások esetében akár
három, társas vállalkozásoknál
akár
hatmillió forint visz-

sza nem térítendõ támogatást is
lehet nyerni. A H13-ban megvalósuló program legalább kétszáz végleges üzleti terv támogatására szolgálhat, melyre 600
millió forint áll rendelkezésre –
tette hozzá az államtitkár.
A projektindító rendezvényen Sára Botond, Józsefváros
alpolgármestere kiemelte, hogy
2013 decemberére 23,9%-kal
csökkent a kerületben regisztrált
munkanélküliek száma. Ez a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a VIII. kerületi Munkaügyi
Hivatal és a Kormányhivatalhoz
tartozó Munkaügyi Központ
közös eredménye. Az alpolgármester arra emlékeztette a megjelenteket, hogy az önkormányzat fenntartásában alig egy éve
mûködõ Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, a H13 több sikeres programnak ad otthont,
többek között a kormány által
elindított Új Nemzedék Programnak. Az inkubációs ház
megnyitásával a józsefvárosi
önkormányzat célja az volt,
hogy ösztönözzék a fiatalok vállalkozási kedvét, és a kerületben
tanuló csaknem 35 ezer egyetemista és fõiskolás szakmai és
pénzügyi támogatást kapjon ötleteik megvalósítására. A kerület vezetése nevében Sára Botond úgy fogalmazott: a H13 az
együttmûködõ partnereknek
köszönhetõen országosan is kiemelkedõ sikereket ért el a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásában.
A fiatalok vállalkozóvá válását segítõ új programról részletesebben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapjáról lehet tájékozódni.
F.R.

 14100309-10213949-16000002
Józsefvárosi Önkormányzat Építményadó Beszedési Számla
 14100309-10213949-17000005
Józsefvárosi Önkormányzat Telekadó Beszedési Számla
Az idegenforgalmi adót a beszedést követõ hó 15. napjáig
kell befizetni a Józsefvárosi Önkormányzat 14100000-1021394961000002. sz. Idegenforgalmi adó Beszedési Számlájára. Az
adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek
akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adó megfizetésének elmulasztása esetén – a késedelem
minden naptári napja után – késedelmi pótlék kerül felszámításra, mely a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része!
Az adózással, az adó megfizetésével kapcsolatos kérdésekkel a
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda munkatársaihoz fordulhatnak az adózók.
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ÖNKORMÁNYZAT
Idén is lehet pályázni

50 millió a roma kultúrának
Roma kulturális események megvalósítására és kulturális tartalmak megjelenítésére 50 millió forintos keretösszeget különített el a kormányzat - közölte Kovács Zoltán a Kesztyûgyárban tartott sajtótájékoztatón. A társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár szerint a Józsefvárosban megvalósuló programok jól
modellezik azokat a törekvéseket, melyeket a kormányzat is megfogalmazott.

Sára Botond, Kovács Zoltán
és Balogh István Szilveszter

z az 50 millió forintos keret kimondottan a cigány kultúra ápolására és
elõremozdítására szolgál – hangsúlyozta az államtitkár. Kovács Zoltán hozzátette, a kormányzat számára nagyon fontos
ez a támogatás, hiszen alapvetõen identitásformáló, valamint a cigányok és nem cigányok egymás mellett élését és egymásra hatását segítõ forrásról van szó. Kovács Zoltán
szerint a tavalyi támogatás sikerességét jelzi, hogy a díjazott projektek közül sok még
jelenleg is zajlik, vagy a közeljövõben ren-
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dezik meg, azonban elõzetes számítások alapján közel 25 ezer fõt sikerült megmozgatni a programokkal.
A pályázat idén is két komponensû:
a kiírás egyik része a roma képzõmûvészet és irodalom támogatására
szolgál, emellett kulturális események megvalósítására is lehet pályázni 2014. március 26-ig.
Józsefváros polgárainak negyede
roma származású, ezért az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti
a helyi cigányság támogatását az
élet minden területén – mondta Sára
Botond alpolgármester a sajtótájékoztatón. Ennek egyik legfontosabb
eleme a foglalkoztatottság növelése, amelyben az önkormányzat komoly sikereket ért
el az elmúlt négy évben. Az alpolgármester
felhívta a figyelmet a tavaly októberben átadott Cigány Muzsikusok Parkjára is, amelyet a józsefvárosi és a fõvárosi önkormányzat közösen alakított ki a Baross utca és Szigony utca sarkán. A közpark méltó emléket
állít azoknak a roma muzsikusoknak, akik a
cigány és ezáltal a magyar kultúrában is jelentõs szerepet töltöttek be – tette hozzá Sára Botond. Józsefváros alpolgármestere itt

Nõnap a Víg Otthonban
Kocsis Máté: Jó közösséget alkotnak Józsefváros idõsei
Van egy nap az évben, amikor arról emlékezünk meg, hogy a nõk milyen sokat
jelentenek nekünk, férfiaknak – mondta Kocsis Máté polgármester a Víg Otthon Idõsek Klubjában.
õnap alkalmából hívta
meg Kocsis Mátét a Víg
Otthon Idõsek Klubja. A polgármester egy nagy csokor virággal érkezett az ünnepségre.
A hölgyeknek minden évben
van egy napjuk, amikor arról
emlékezünk meg, hogy milyen
sokat jelentenek nekünk, férfiaknak, és ezt egy szál virággal
köszönjük meg nekik – mondta
a polgármester. Kocsis Máté
hozzátette, örül neki, hogy ilyen

N

4

jó közösséget alkotnak Józsefváros idõsei.
Az önkormányzat nevében megköszönte az
nyugdíjasklub vezetõinek áldozatos munkáját, a polgármester szerint ugyanis a tavaly
õsszel elnyert Idõsbarát Önkormányzat díjat
többek között nekik köszönheti a kerület.

jegyezte meg, hogy a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló Kesztyûgyárban is számtalan kulturális programot rendeznek, többek
között Csámpai Rozi festõmûhelyét, amely
roma fiatalok képességeinek fejlesztésében
nyújt segítséget.
A Magdolna negyed önkormányzati képviselõje, Balogh István Szilveszter szerint
azért fontos, hogy újraindult ez a pályázat,
mert például a helyi cigányzenészek ebbõl a
támogatásból tudják megvalósítani kulturális programjukat március 15-én. A Józsefváros újság kérdésére a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Benga-Oláh Tibor
elmondta, az ünnepi programsorozat 16
órakor kezdõdik a Napházban, ahol cigányzenészek és zenekarok lépnek fel, majd 20
órától báli mulatság veszi kezdetét.
A roma kulturális pályázat újraindulásának bejelentésekor Vas Imre országgyûlési képviselõ és Kathy-Horváth Lajos, a
Józsefvárosi Cigányzenekar vezetõje is jelen voltak.
Z.B.

Kathy-Horváth Lajos, Vas Imre
és Benga-Oláh Tibor

A kötetlen beszélgetésen szóba került Józsefváros újjáépülése is. Kocsis Máté megemlítette, hogy az elmúlt években az önkormányzat felújította minden intézményét,
így az óvodákat, az iskolákat, és egy új bölcsõdét is épített. Elmondta, hogy néhány héten belül elkészül az új Teleki téri piac, és
megújul az Auróra utcai rendelõ is. Többen
a közterekrõl kérdezték Kocsis Mátét, amire
a polgármester azt válaszolta, hogy ebben a
munkában félúton tart az önkormányzat,
hiszen a már elkészült terek mellett a Golgota, a Kálvária, a Teleki
és a Horváth Mihály tér az idén
újul meg. Hozzátette, a következõ három évben a társasházak
következnek.
A polgármester összegzésében azt mondta, „jó irányba
megy a kerület szekere”, annak
ellenére, hogy még nem végeztek el minden munkát, „sõt, nagyon is sok van még hátra” –
tette hozzá.
F.R.

KÖZTÉR
Bölcsõdei gondozás, óvodai-iskolai étkezés

Tehát a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék, valamint a Katica Bölcsõde által nyújtott szolgáltatások térítési díjai a következõk maradnak: 70 ezer Ft egy fõre jutó jövedelem alatt 0,- Ft; 70 és 100 ezer Ft között napi 210 Ft; 100 és 130 ezer Ft között
A gyermekjóléti alapellátások térítési díjait minden év márciusában tekinti át 350 Ft; 130 és 150 ezer Ft között 450 Ft; 150
az önkormányzat. Az alacsony inflációnak és a kerület gazdasági stabilitásá- ezer Ft feletti jövedelem esetén napi 600 Ft.
(Akik nem nyilatkoznak a család jövedelnak köszönhetõen idén még minimális díjemelésre sincs szükség.
mi helyzetérõl, azoknak napi ezer forintba
kerül gyermekük bölcsõdei ellátása.)
jövedelemarányos bölcsõdei téríAz óvodai és iskolai gyermekétkeztetést
tési díjak tavalyi bevezetése kedJózsefvárosban 2007 óta a SODEXO Mavezõen hatott a kerületi gyermekgyarország Szolgáltató Kft. biztosítja. A keintézmények kihasználtságára. Úgy látrülettel kötött szerzõdés értelmében a válszik, jól mérték fel a valós igényeket. Az
lalat a Statisztikai Hivatal által közzétett
egy fõre jutó 70 ezer forint alatti térítéselõzõ évi inflációs ráta mértékével növelhementesség bevezetése sem csökkentette a
ti a szolgáltatási díjait. Az önkormányzat
bölcsõdék bevételeit. Mivel a díjakat a csaindítványára azonban a SODEXO bejelenládok fizetõképességéhez mérten határoztette, hogy az idén egyáltalán nem él az infták meg, így nem csökkent tovább a böllációkövetési lehetõségével, így a térítési
csõdék kihasználtsága, sõt a bevételek indíjak sem növekednek. Tehát az óvodákkább emelkedtek. A bölcsõdei gyermekétban a napi étkezési térítési díjak összege
keztetés nyersanyagköltségei az idén is selõ-testülete nem tartotta indokoltnak a (háromszori étkezéssel) bruttó 370 Ft, az álfenntarthatók, és bár az intézményi költsé- szülõk által fizetendõ térítési díjak meg- talános iskolákban 488 forint, ebbõl csak az
gek növekedtek, az önkormányzat képvi- változtatását.
ebéd 338 forint marad továbbra is.

Nem változnak a térítési díjak
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dést volt hivatott rendezni. Ezt megelõzõen a helyi pártszervezetek is kötöttek egy
szóbeli megállapodást a plakáthelyek
arányos felosztásáról és bizonyos íratlan
szabályok betartásáról annak érdekében,
Az országgyûlési választások köze- hogy a választási kampány hevében is
ledtével a szabályosan elhelyezett megõrizzük a városképet. Hiszen április
választási hirdetések mellett egyre 6-a után is folytatódik az élet Józsefvárostöbb az illegálisan kirakott plakát, a ban, és az önkormányzat valamelyik injárdára festés, a rongálás. Már elkez- tézményére fog hárulni a rengeteg vádõdött a kormánypárti jelölt plakát- lasztási hirdetés eltakarítása.
jának letépkedése és leragasztása is.
Kocsis Máté nem indul a választáson,
Bár a kerületben 12 képviselõjelölt viszont a kerület polgármestereként hatáküzd a parlamentbe jutásért, a vad- rozottan felkérte a jelölõ szervezeteket,
plakátok kizárólag a baloldali Ösz- hogy tartózkodjanak a rongálásoktól, és
szefogás jelöltjéhez, az MSZP-s Pál lehetõleg azonnal, de legkésõbb a válaszTiborhoz köthetõk.
tások után maguk takarítsák el a saját hirdetéseiket. Különösen a járdafestést, miit tehetnénk ez ellen? – tette fel a vel azt a legnehezebb eltüntetni. Látható,
kérdést Soós György önkor- hogy a kormánypártok által jelölt szemányzati képviselõ a választá- mély plakátjai sok helyen le vannak tépsok elõtti utolsó testüleve. Ez nemcsak tisztességti ülésen. Egyúttal arra
telen, de elindíthat egy
kérte a Városüzemelteolyan folyamatot, hogy
tési Szolgálatot: namindenki ezt kezdi „játgyobb hangsúlyt fordítszani”, aminek a végén a
son arra, hogy a kameváros tele lesz szeméttel.
rák segítségével be leUgyanakkor a választások
hessen azonosítani az ilkimenetele szempontjából
legális hirdetések elheez a plakátháború akár a
lyezõit és a rongálókat.
szándékokkal ellenkezõ
Kocsis Máté polgárhatást is elérhet. Eddig
mester emlékeztetett a
minden egyes vadplakát
február 28-i rendkívüli
az MSZP-s Pál Tiborhoz
képviselõ-testületi üléköthetõ. Más jelöltekrõl
sen elfogadott nyilatkonem láttunk illegálisan kizatra, amely ezt a kérhelyezett hirdetéseket.

Vadkampány

M

Balogh István Szilveszter, a Magdolna
negyed képviselõje szóba hozta a baloldali Összefogás jelöltje által elindított suttogó propagandát is, amely szerint a városvezetés az új Teleki téri piacon jócskán
fel fogja emelni a bérleti díjakat. A piacosok ezt Sára Botond alpolgármesternek is
elpanaszolták. Kocsis Máté megnyugtatta
a bérlõket: az önkormányzatnak nincsenek ilyen tervei, már csak azért sem, mert
ez elõbb-utóbb az árakat is megemelné a
piacon. Márpedig az új piac megépítésének célja az volt, hogy egyrészt színvonalas, másrészt megfizethetõ piacuk legyen
a józsefvárosiaknak. Kár, hogy az MSZPs jelölt a bérleti díjakkal kapcsolatos aggodalmait nem a polgármesterrel osztotta
meg. „De Pál Tibor eddig sem kérdezte
meg tõlem, hogy mit tehetne Józsefvárosért. Nem gondolom, hogy ez az utolsó
harminc napban megváltozna” – jegyezte
meg Kocsis Máté.
B.É.
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NÉZÕPONT

A magyar gazdaság kilátásai 2014-re

A tét az, hogy április után is elõre megyünk, vagy
hátra
2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, Magyarországot egy lapon emlegették Görögországgal. Minden
túlzás nélkül: a csõd szélén állt az ország. Errõl a szocialisták mélyen hallgattak, a Gyurcsány-Bajnai-kormány a nyugdíjakat és folyó kiadásokat már csak IMFhitelbõl tudta fizetni. Megduplázták az államadósságot, nem volt egy olyan év sem, amikor ne nyújtózkodtak volna tovább,
mint ameddig a takaró ért. A közpénzeket és a nemzeti vagyont lenyúlták. Miközben a családokat sorozatos megszorítások sújtották, és a vállalkozások a túlélésükért küzdöttek, a bankok, a multik, a külföldi közmûcégek százmilliárdos tiszta profitokat vittek ki az országból. A
Gyurcsány-koalíció gazdaságpolitikájában mindig a munkavállalókon,
a családokon és a vállalkozásokon csattant az ostor. Negyedmillió embert tettek munkanélkülivé. 2009-ben már zuhanórepülésben volt a gazdaság, 7%-os volt a gazdasági visszaesés.
Teljesen világos volt, hogy az a gazdaságpolitika megbukott, mert
tönkretette az országot és a családokat is.
Mi azt a célt tûztük ki, hogy rendbe kell tenni az ország pénzügyeit, és
eközben gazdasági növekedést kell elérni, mert egyedül ez hozhat munkahelyeket és megélhetést. Egy teljesen más gazdaságpolitikát folytatunk: az ország mûködésének költségeihez azoknak is hozzá kell járulniuk, akik 2010-ig zavartalanul söpörték ki a profitot. A bankokra, multikra, közmûcégekre több, a családokra és a vállalkozásokra kevesebb
terhet raktunk. Az ország költségvetése 2010 óta minden évben stabil,
nem költünk többet, mint amennyi van, és az utolsó fillérig visszafizettük a Gyurcsány-kormány által felvett IMF-hitelt. Tavaly kiszabadultunk a szocialisták hibájából 9 éven át tartó túlzottdeficit-eljárás alól, és
az államadósság is csökkenõ pályán van. Magyarország visszanyerte
gazdasági függetlenségét, és megáll a saját lábán.
2013-ban gazdaságpolitikai fordulatot hajtottunk végre, elindult a
gazdasági növekedés, és tartós növekedési pályára állt az ország.
Hosszú visszaesés után tavaly egyes sebességi fokozatba, idén kettesbe
kapcsol a gazdaság. Ráadásul óriási pénzinjekciót kap a Növekedési Hitelprogramnak és a most induló fejlesztési forrásoknak köszönhetõen. 22
éves csúcson van a foglalkoztatás, meg tudtuk teremteni a pénzügyi feltételeket a családok terheinek a csökkentéséhez, az adócsökkentéshez, a
rezsicsökkentéshez, a béremelési programokhoz. A hetvenes évek óta
nem volt olyan alacsony az infláció, mint most. Minden okunk megvan
tehát a bizakodásra, ezt már Brüsszel és az elemzõk is elismerik. A magyar emberek már láthatják munkájuk értelmét, és annak bizonyságát,
hogy jól tették, hogy hátat fordítottak a kudarcokkal
teli Gyurcsány-korszaknak. A tét tehát nagy. A tét az,
hogy hátratolatunk, vagy tovább megyünk elõre.
Kocsis Máté, polgármester

Munkahelyeket, megbízható gazdaságpolitikát hoz a kormányváltás
Ahhoz, hogy a magyar gazdaság kilátásai
érdemben javuljanak, április 6-án kormányváltásra van szükség. A Fidesz gazdaságpolitikája a sikerpropagandával szemben négy év vergõdés. Saját elsõ elõrejelzésükben 2013-ra 5%
növekedést és 32 610 milliárd forint folyó áras
bruttó nemzeti összterméket terveztek, ehhez képest lett a tavalyi
év növekedése egy százalék körül, a bruttó nemzeti össztermék
pedig mintegy 29 200 milliárd elmatolcsyasított forint. Euróban
ez annyit jelent, hogy 96,9 milliárd euróról a bruttó nemzeti össztermék tavalyra 98,4 milliárdra nõtt. Tájékoztatásul jelzem, hogy
2008-ban, a világgazdasági válság elõtt, szocialista vezetésû kor-
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1990 óta minden évben egyre
nagyobb lett a szegénység.
Hogy miért? Mert az eddig kormányzó pártok sorra ugyanazokat a hibákat követték el a gazdaságpolitikában, függõségbe
és kiszolgáltatottságba taszítva
az országot. A kilábaláshoz
gyökeres fordulatra van szükség a legtöbb szektorban:
Energia: atom vagy importolaj/gáz helyett helyi, megújuló erõforrásból állítsunk elõ energiát!
A szennyezõ, importált energiahordozókat megadóztatjuk, és megújuló energiák hasznosításával
munkahelyeket és energiafüggetlenséget teremtünk.
Munkahelyeket kell teremteni az építõiparban, az oktatásban, az ápolásban és az innováció
támogatásával. Energiahatékonysági és zöldberuházásokkal 160 ezer új, válságálló munkahelyet
teremtünk.
Lakhatás: a méltó élet feltétele, hogy legyen hol
lakni. Ma a lakásbérlés/fenntartás elviszi a jövedelem nagy részét. Bérlakásprogramot kell indítani, bevonva az üresen álló magán/önkormányzati lakásokat is. A lakáshitelek egyoldalú szerzõdésmódosításait betiltanánk, hogy csökkentsük a lakásvesztéseket. Végrehajtani csak akkor
lehessen, ha a bíróság kimondta, hogy a szerzõdés minden pontja érvényes!
A kis- és mikrovállalkozók szenvedték meg
leginkább az elmúlt 4 (8, 12) évet. Pedig a fenntartható, családbarát vállalkozások adják a gazdaság és a foglalkoztatás gerincét. A helyi piacból
élnek, független egzisztenciát teremtenek, amit
az oligarchapártok nem szeretnek. Egy nekik
kedvezõ gazdasági környezet kell, ritkán változó
adó- és egyéb szabályokkal, kedvezményes hitelekkel.
Adózás: csökkentjük a munka terheit, egyszerûsítjük az adózást, a minimálbér nettója 38, az átlagbéré 27%-kal emelkedik. Adókedvezményeket és
egyszerûbb szabályozást biztosítunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jakabfy Tamás, az LMP
önkormányzati képviselõje

mány alatt a magyar gazdaság ugyanezen eredménymutatója
meghaladta a 105 milliárd eurót, és akkor egy euró éves átlagárfolyama 251 forint volt. Ennél még egy fokkal súlyosabb összevetés, hogy a tavalyi bruttó nemzeti össztermék 2009 – azaz a gazdasági világválság éve – ugyanezen számát is csupán 2%-kal volt
képes meghaladni.
A tavalyi év utolsó három hónapjában mért növekedés pontosan ugyannyi, mint a 2012 negyedik negyedévi visszaesés,
2,7%. A tavalyi nemzeti össztermék (GDP), összehasonlító
árakon, ezzel együtt sem érte el a 2011-est, a tavalyi gazdasági gyarapodás után még mindig 0,6%-kal kevesebb, mint az
Orbán kormány elsõ teljes évében, 2011-ben. Hazánk a régió
uniós tagországai közül – a gazdasági depresszióba esett
Szlovéniát leszámítva – a leggyengébb teljesítményt 

KÖZTÉR
Józsefvárosba is jutott a fõvárosi mûemléki keretbõl

Hat társasház újulhat meg
Hat józsefvárosi társasház is támogatást nyert a fõváros mûemléki keretébõl.
A lakóközösségek összesen több mint 7 millió forintból újíthatják meg a házak bejárati kapuit, egyes épületek homlokzatait és a jelentõs építészeti értéket hordozó épületrészeket.
Fõvárosi Közgyûlés 7,2 millió forinA 30 milliós mûemléki keretbõl a fõvátos támogatást ítélt meg 6 józsefváro- ros 17 kerületében újulhatnak meg jelentõs
si társasháznak február 26-i ülésén.
építészeti értékek, de a legnagyobb támogatási összeget, 5 millió forintot egy józsefvárosi társasház, a Népszínház utca 22.
kapta az épület homlokzati
mozaikfríz középképének
restaurálására. Mint a pályázat értékelésében áll, a Vidor
Emil által tervezett Polgári
Serfõzde bérház jelenleg fõvárosi helyi védelem alatt áll.
A homlokzatát díszítõ mozaikfrízt Dudits Andor tervei
alapján Róth Miksa készítette
1906-ban.

A

A József körút 11. számú társasház a bejárati kapu, a teljes homlokzat és az utcai
díszítõelemek felújítására nyert 2 milliót,
míg a mellette lévõ 9. számú ház 800 ezer
forint támogatást kapott. A fõvárosi mûemléki keretbõl újulhat meg a Puskin utca
19. és a Rákóczi utca 57/A-B lakóépületének két bejárati kapuja is. A Vajda Péter
utca 43. lakóközössége homlokzat-felújításra nyújtott be pályázatot, és 300 ezer forintot nyert a keretbõl.
Az elbíráláskor azok a pályázók élveztek elõnyt, akik mûemléki védettségû
épület, vagy mûemléki jelentõségû területen álló épület közterületrõl látható
homlokzati épületdíszeinek, kapuzatainak
felújításához kértek támogatást.

A rendszerváltoztatás óta várunk arra, hogy a
gazdaság beinduljon és „utolérjük” NyugatEurópát. Az elmúlt 24 évben Magyarország
kormányai „gazdasági reform” vagy „mentõcsomag” néven adták el a valójában megszorítást jelentõ, a nyugati multinacionális érdekeknek hazánkat kiszolgáltató kormányzati
intézkedéseket. Az ország valódi, alapvetõ gondjait nem orvosolták. Pedig a gazdaság fejlesztését azzal kell kezdeni, hogy kimondjuk a valódi problémákat, hogy aztán megoldhassuk azokat. A problémák az alábbiak:
1. Magyarország uniós kiszolgáltatottságát meg kell szüntetni, hogy ne az európai árak és harmadik világbeli bérek világában éljünk. A szerzõdéseket újra kell tárgyalni, vagy az Unióból
való kilépéssel egy közép-kelet-európai együttmûködést kell
létrehozni.
2. Amíg mind a magyar állam, mind a magyar vállalkozások,
mind a magyar családok lerázhatatlan adósságspirálban vannak, addig képtelenség biztosítani a tartós gazdasági növekedést. Itt egyetlen lehetõség van: az adósság újratárgyalása. Ez az
állam esetében az adósság részleges elengedése, a kamatterhek
mérsékelése vagy átütemezés lehet, a magánszektor esetében
pedig tisztességes hitelszerzõdések megkötése a jelenlegi, er-

kölcstelen és jogtalan, kizárólag a bankok érdekeit szolgáló hitelszerzõdések helyett.
3. Meg kell védeni a magyar földet és vízkincsünket a magyar
tulajdonból való kikerüléstõl. Ha a magyar föld külföldi tulajdonba kerül, akkor saját országunkban csak rabszolgamunkásokként élhetünk.
A gazdaság beindítására a Jobbik megalkotta a Hét vezér tervet, amely hét nagy munkahelyteremtõ program az élelmiszeripar újraindításától az építõipar megerõsítésén keresztül a Duna-Tisza-csatorna megépítéséig. A Hét vezér terv végrehajtása
során a Jobbik valódi, értékteremtõ munkahelyeket fog létrehozni, és hazánk energiafüggõségét a hazai szénvagyon kitermelésére, vízi erõmûvek építésére és a paksi erõmû bõvítésére
alapozva jelentõsen csökkenti.
A Jobbik programja a munkahelyteremtésre épül, hiszen ha
munka van, minden van: az emberek tudják fizetni a számláikat, gyermekeik felnevelésének költségeit, de jut szórakozásra,
pihenésre is. Ezért alapvetõ célunk, hogy visszaadjuk a munka
megbecsültségét és növeljük a munkahelyek minõségét is. Európai szintû munkáért európai bér jár, közmunkára
és rabszolgamunkára nem épülhet a magyar jövõ!
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

 nyújtja. Orbán és kormánya azon próbál eközben diadaltort ülni, hogy többé-kevésbé kivergõdött a saját maguk
okozta recesszióból. Ezt kiválóan alátámasztja, hogy a mindent behabzsoló, összességében már a nemzeti össztermék
mintegy felét elvonó állam is az Orbánék által tervezettnél
1700 milliárd forinttal kevesebbõl gazdálkodik, amelynek a
levét persze a tönkrevert oktatás, egészségügy és a többi kiéheztetett ágazatban dolgozó issza meg.

A kormányváltó összefogás április 6-a után kiszámítható, tervezhetõ, hozzáértõ gazdaságpolitikát teremt. Az egykulcsos
adót úgy szünteti meg, hogy a kiskeresetûeknek kevesebb adót
kelljen fizetniük, és hazánkat visszavezeti a nyugatias, európai,
tervezhetõ gazdaságok közé. Ennek segítségével teremti meg újra a piaci munkahelyteremtés egyik
alapfeltételét, a befektetõi bizalmat.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros
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INTERJÚ

A család a legfontosabb
A mélyszegénység és a drogosok helyzete óriási problémákat okoz

Makai Istvánné a Közösség
a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (KTI) országgyûlési képviselõjelöltjeként indul a 6-os számú választókerületben. Lapunknak arról beszélt, hogy a
családok helyzetének javítása a legfõbb feladat.
– Kezdjük egy aktuális kérdéssel.
A pest megyei 1-es választókerületben a KTI jelöltje visszalépett
Gyurcsány Ferenc pártjának javára. Ön tervezi, hogy visszalép a Demokratikus Koalíció javára?
– Nem tervezem, szó sem lehet róla. Úgy érzem a konkrét
esetet nem az én tisztem megítélni, de hangsúlyoznám, hogy
nem fogok visszalépni, az ajánlóimnak és a józsefvárosiaknak
üzenem, hogy számítok a szavazatukra, ott lesz a nevem a listán.
– Milyen kötõdése van Józsefvároshoz?
– Bár én a szomszédos VII. kerületben élek 30 éve, napi kapcsolatban vagyok a józsefvárosi
roma lakossággal, nekem õk a fõ
célcsoportom, legfõképpen az õ
helyzetükön szeretnék javítani.
– Mennyire ismeri a józsefvárosiak problémáit?
– Különösen nagy figyelmet
kell fordítani a 6-os választó kerületben élõkre, kiemelten a Karácsony Sándor utca és Lujza
utca környékén lakókra. Ezeken
a területeken mély szegénységben élnek az emberek. Óriási a
probléma, nincsenek munkahelyek, szétesnek a családok.
– Miben látja a megoldás(oka)t?
– Úgy látom a helyzetet, ha az
itt élõk nem kapnak megfelelõ
érdekképviseletet, nem tudják a
megfelelõ módon érvényesíteni
az érdekeiket, a gondok csak fokozódnak. Ezért én a nõk, a hát8

rányos helyzetûek és a romák
felzárkózatásának segítését tartom fõ feladatomnak.
– Hogyan javítana a családok
helyzetén?
– Továbbra is a felzárkóztatásra helyezném a hangsúlyt,
melyben fontosnak tartom a pályázatokat, hogy minden lehetséges forrást le tudjunk hívni
céljaink megvalósítására, legyen
az akár uniós, akár hazai támogatás. Nagyon fontosnak tartom
ezen a területen a szakképzések
indítását, az oktatást, hogy mindenki egyenlõ eséllyel indulhasson a munkaerõpiacon, a fiatalok, a nõk, a vállalkozást indítani vágyók egyaránt. Ha bejutnék az országgyûlésbe, az õ érdekeiket képviselném. Magyarul: nyomnám a gombot, hogy
pozitív dolgok történjenek ezeken a területeken.
– Ez fontos lépés a munkába vezetõ úton, ami javíthat a családok
életkörülményein.
– Elsõsorban a családok helyzetét szeretném javítani. Megoldásokat keresni arra, hogy mi
okozza a mélyszegénységüket.
Arra törekszem, hogy még jobban megismerjem az itt élõ családokat. Úgy gondolom, hogy a
parlamentbõl, a bársonyszékbõl
nagyon távoli ez a probléma, én
személyes kapcsolatra törekszem az itt élõkkel, hogy az igazi problémáikra találjunk megoldást. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üzenjek az Európai Parlamentben ülõ Járóka Líviának: jöjjön el a VIII. kerület-

be, látogasson meg pár családot,
ismerje meg az életkörülményeiket. Ha így tenne, nem nyilatkozná azt, hogy Magyarországon minden rendben van a romák helyzetével, és a szegénység sem jelent nagy problémát,
mert ez nem igaz.
– Miben fejlõdött Józsefváros az
elmúlt években Ön szerint?
– Úgy látom, hogy a közmunka program hatásaként tisztább
lett a kerület. De a közbiztonság
terén nem látok javulást. Itt is
hatalmas problémákat tapasztalok.
– A drogosokra gondol?
– Igen. Katasztrofális a helyzet ezen a téren. Fiatal emberek
vannak kezelhetetlen állapotban, sajnos sokszor hallom,
hogy fiatalok halnak meg a drogozás következtében, családok
„pusztulnak el” a kábítószer miatt. A roma fiatalokat ez a probléma különösen érinti. Határozottan fel kell lépni a drogtanyák felszámolásáért, tudom,
hogy ezt az állapotot nem lehet
rövid idõ alatt megszüntetni, de
csökkenteni lehet ezek számát.
Ebbõl adódóan a kerületben a
fertõzésveszély is nagymértékû
a szétdobált tûk miatt. Nekem is
többen panaszkodtak, hogy
nem merik a gyerekeket levinni
sétálni, nehogy belenyúljanak
valamibe, elkapjanak valamit.
– Mikor került kapcsolatba a politikával?
– Harminc éve a civil szférában tevékenykedem. Tizennégy
éve pedig egy országos roma nõ-

Közösség a Társadalmi
Igazságosságért
Néppárt (KTI)
lnöke dr. Szili Katalin jogász,
politikus, az MSZP kormányok
idején (2002-tõl 2009-ig) az országgyûlés elnökeként tevékenykedett,
2000-2004 között az MSZP országos elnökhelyettese volt. 2005-ben
köztársasági elnöknek jelölték.
2010-ben a szocialisták listájáról jutott a parlamentbe, de még ez évben megalapította Szociális Unió nevû pártját, emiatt kilépett
az MSZP-bõl és annak országgyûlési frakciójából is. A Közösség a Társadalmi Igazságosságért
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védelmi közhasznú szervezetben dolgozom. Oktatással, képzések és tanfolyamok szervezésével foglalkozom. Ha a munkám eredményeképpen javul a
családok helyzete, annak nagyon örülök. Azért döntöttem
úgy, hogy csatlakozom a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárthoz, mert úgy gondolom, hogy sem a jobb-, sem a
baloldalon nem található olyan
párt, amelyik az itt élõk megfelelõ érdekképviseletére lenne
képes. A KTI-t alkalmas politikai erõnek tartom arra, hogy keretei között az általam képviselt
elveket érvényesíteni tudjam.
– Önöknek is csak az a céljuk,
hogy leváltsák Orbán Viktor kormányát? Mit ígérnek a választóiknak?
– Nekünk nem az a fõ célunk,
hogy politizáljunk, hanem hogy
segítsünk az embereken. Kimondottan örülök annak, hogy
Szili Katalin elnök asszony kiemelten kezeli a nõk helyzetét, a
KTI jelöltjei között is jelentõs
számban találhatók nõk. Az
egyik célunk, hogy akár már a
következõ ciklusban elérjük a
25-30%-os nõi képviseletet az
országgyûlésben. Másrészt mi
azt mondjuk, hogy elég volt a
régi politikusokból, generációváltásra van szükség, új, hiteles
arcokra. Eltelt 25 év, és nem csináltak szinte semmit, ezen változtatni kell. A KTI a civil demokráciában hisz, és ne felejtsük el, hogy a devizahitelesek
ügyét is felkaroltuk.
Z.B.

Néppárt 2013-ban alakult két tucat
civil szervezet és párt programszövetségeként, elnökévé Szili Katalint választották.
A KTI a nemzeti és keresztény
értékeket büszkén felvállaló, társadalomszemléletében szociálisan
elkötelezett politikai erõ. Következetesen képviseli a munkajövedelmükbõl élõk, a helyi kisvállalkozások és az állástalanok érdekeit.
Erkölcsiségét és értékrendjét tekintve tradicionális, ugyanakkor a haladó európai értékeket, a
demokráciát és az öko-szociális piacgazdaságot
képviselik.

KÖZÉLET

12 jelöltet vett nyilvántartásba a helyi Választási Bizottság Józsefvárosban
Eddig soha nem látott számú pártlistára és képviselõjelöltre szavazhatunk. Áprilisban 44 országos lista közül választhatunk, de választókerületenként sem ritka, hogy tucatnál is
több jelölt verseng szavazatainkért.
árcius 3-án lejárt az országgyûlési
választásokon induló képviselõjelöltek ajánlásainak leadási határideje.
Mint azt már lapunkban is megírtuk, a
2014. április 6-ára kiírt országgyûlési választásokon való induláshoz a józsefvárosi jelölteknek is 500 aláírást kellett
gyûjteniük a választópolgároktól ahhoz,
hogy a 06. számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) nyilvántartásba vegye õket.

M

Ez alapján a helyi OEVB 12 jelöltet vett
nyilvántartásba:
dr. Vas Imre (Fidesz-KDNP)
Pál Tibor Gyula (Magyar Szocialista Párt
– Együtt, a Korszakváltók Pártja – Demokratikus Koalíció – Párbeszéd Magyarországért Párt – Magyar Liberális
Párt)
Dúró Dóra (Jobbik)
Jakabfy Tamás (Lehet Más a Politika)
dr. Suda Dezsõ József (Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Szilassy Gábor Cézár (Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség)
Makai Istvánné (Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt) – a vele készült
interjúnkat mostani lapszámunkban olvashatják
Torma Zsolt (Új Magyarország Párt)

Cseh Rita (Új Dimenzió Párt)
Horváth Aladár (Magyarországi Cigánypárt)
Hollós Péter Lóránt (Zöldek Pártja)
Csorba Lajos (független)
A jelöltek a szavazólapon nem ilyen sorrendben találhatóak majd meg!

Színesítik a parkok zöldfelületeit

Már kiültették az árvácskákat
Idén is több tízezer árvácska és tizenötezer darab hagymás virág kiültetésével színesíti a fõváros kiemelt
zöld területeit a FÕKERT Nonprofit
Zrt. Józsefváros két helyszínén 4200
tõ árvácskát ültettek a tavasz közeledtével.

dõ árvácskák állapotát, a növényeket frissítik, és szükség
szerint pótolják. Idén, a kedvezõbb téli idõjárásnak köszönhetõen, kevesebb a fagyási kár
az õsszel kiültetett árvácskával tarkított ágyakban, azonban a taposási és egyéb rongátavaszias idõjárás lehetõséget ad a lásokból adódó kár jelentõs. Józsefváros- ebbõl a József körút – Baross út sarkán létakarítási munkákra, emellett a kö- ban az elsõ tavaszi kiültetések alkalmával võ zöldterület 1250 darabot, a Múzeumvetkezõ hetekben felmérik a lassan ébre- összesen 4200 darab árvácskát ültettek ki, kert 2950 darabot kapott.

A

Továbbra is igényelhetõ a Józsefváros Kártya
2014-ban a kártyát azon 18 év feletti lakosok igényelhetik, akik érvényes VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
vagy a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmények, a József-

városi Önkormányzat tulajdonában lévõ
gazdasági társaságok és a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
dolgozói is. Ez esetben munkáltatói igazolás benyújtására van szükség. A Képviselõ-testület döntése értelmében
2013-tól diákigazolvány másolatának beadásával Józsefváros
Kártyára jogosultak a Józsefvárosban található felsõoktatási intézményi karok hallgatói is.
A Józsefváros Kártya egy évig
érvényes, az érvényességi idõt
matrica jelzi.
A kártya díja: 100 Ft.
Öregségi nyugdíjkorhatárt elért
személyek esetében a díj mértéke: 50 Ft.

A lejárt kártyákat díjmentesen lehet meghosszabbítani. Kérjük, a meghosszabbítás
érdekében keresse fel a Polgármesteri Hivatal földszintjén található Támpontot.
A Józsefváros Kártyát elektronikusan a
www.jozsefvaros.hu/jozsefvaroskartya
weboldalon, vagy személyesen a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
földszinti Támpontján lehet igényelni az
igénylõlap kitöltésével. Amennyiben
nem lakosként igénylik, úgy a jogcím igazolására szolgáló dokumentumok minden esetben csatolandók.
TÁMPONT nyitva tartása:
Hétfõ: 8-tól – 18 óráig
Kedd: 8-tól – 16 óráig
Szerda: 8-tól – 16.30 óráig
Csütörtök: 8-tól – 16 óráig
Péntek: 8-tól – 13.30-ig
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MOZAIK
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva

Keresztút magyar népünkért
Golgota téren állt Pest egyetlen szabadtéri keresztútja. A Kádár-korszakban a keresztút végén álló kápolnát
felrobbantották. A tönkretett keresztút I.
és XIV. stációját mentették át a Rezsõ téri
templom mögé. Késõbb a templom külsõ
falán, mészkõ dombormûveken a hiányzó (II.-XIII.) állomásokat pótolták. Ez
Pest egyetlen szabadtéri keresztútja. Évek
óta a szomszédos plébániák híveivel

A

Nemzeti Ünnepünkhöz kapcsolódóan hazánkért imádkozzuk a
keresztutat.
Március 16-án, vasárnap délután
4 órakor Palkó Julián ferences atya
vezetésével a szent életû magyarokra emlékezve keresztutat imádkozunk a Tisztviselõtelepen, a Rezsõ téri templomban. Szeretettel hívunk és várunk
Magyarok Nagyasszonya templom körül. mindenkit.
Utána 5 órakor szentmise lesz hazánkért a
Vargha Miklós Péter esperes, plébános

Rendkívüli ember és orvos volt

Búcsú Szárits Árpádtól
Több mint félezren kísérték utolsó útjára a Fiumei utcai sírkertbe dr. Szárits Árpádot, a Salétrom utcai rendelõ kivételes
emberséggel megáldott háziorvosát, aki 25 évig gyógyította a
józsefvárosiakat. Kollégájának, dr. Ormai Gyulának a temetésre írott néhány gondolatával búcsúzunk tõle.

edves Árpi! A becsület és
a tisztesség bajnoka! Amit
alkottál életedben, fantasztikus
volt. Aki ismert, márpedig rengetegen, tudja, mire gondolok.
Mennyi ember szívében és lel-

K

kében hagytál nyomot és védjegyet! Dr. Szárits Árpád, az orvos és az ember – a legszentebb
értelemben. Mert ez vagy, és
maradsz. Olyan kolléga, aki kivételes, a napi rutin mellett is
hivatásszerûen orvos és ember.
Aki nem nézte az óráját, mikor
jár le a munkaideje, segített

mindenkinek – szegénynek,
hajléktalannak, esendõnek, elesettnek, hátrányos helyzetûnek is, mert átérezte a perifériára szorult emberek helyzetét,
és küzdött mindhalálig magáért is, és mindenkiért. Mosolylyal az arcán, harcolva a gyilkos kórral rendületlenül.

Amikor évtizedekkel ezelõtt
megérkeztél a Rigó utcai rendelõbe, hallottunk már rólad.
Elõtte sokáig helyettes orvosként dolgoztál az Aurórában,
és az ottani szakrendelõ talán
legkevésbé kedvelt kollégája
minõsített így: a Szárits egy
olyan ember, akit már elég ideje ismerek, hogy azt mondjam
róla, nincs fogás rajta. Ilyen orvoskollégával még nem találkoztam. Nem képmutató, semmi érdek, semmi mesterkéltség. Igazi kolléga, ahogy a
nagykönyvben írva vagyon.
Az utolsó percig dolgoztál a
betegeidért, mert végül is ez
volt életed értelme. Nyugodj
békében! Szeretünk, és hiányzol…

MÁRCIUS 29-én, SZOMBATON délelõtt INGYENES SZÛRÉS a JESZ-nél
2014. március 29-én az
alábbi szakrendelések végeznek szûrést:
– ALLERGIA (III. em.)
Várják mindazok jelentkezését, akiknél hetekig tartó
orrfolyás, szem- és fülviszketés fordul elõ, mely évszakokhoz kötötten ismétlõdik.
– CSONTSÛRÛSÉG
A szûrõvizsgálatok ideje:
(IV.em.) A felkaron géppel
minden hónapban az utolvégzett csontsûrûségmérésó szombaton délelõtt,
s, csontritkulás szûrése.
mindaddig, amíg a szakrendelõben folyó
– ÉRSEBÉSZET (V. em.) Végtagokon
felújítási munkálatok ezt lehetõvé teszik.
géppel végzett érszûkület mérése, ill. szûA szûrõvizsgálatokra jelentkezés:
rése.
– személyesen a szakrendelõ recepcióján,
– UROLÓGIA (VII. em.) Szûrésre vár– telefonon, a közvetlenül hívható 323- ják az 50 év feletti, az urológián még so0063, 459-3860, 459-3865 számon,
hasem járt férfi pácienseket, akik vizeletilletve a központon keresztül: a 333- ürítési és/vagy potenciazavarokkal küz6730/160 és 165 melléken.
denek.
A szûrõvizsgálatok helye:
Budapest VIII. kerület,
Auróra u. 22-28., Szakorvosi Rendelõintézet aktuális szakrendelése. Légzésfunkciós szûrés a II.
emeleten, a 219 és a 220-as
szobában lesz, és ezt a
szûrést a Tüdõgondozó
szakemberei végzik.
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– LÉGZÉSFUNKCIÓ (II. em.) A 40 év
feletti korosztályból várják mindazokat,
akik dohányoznak, köhögnek, köpetet ürítenek és nehézlégzésük van.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy
– minden hónapban csak az aktuálisan
meghirdetett szûrésre lehet bejelentkezni,
a tárgyhó elsõ munkanapjától mindaddig,
amíg szabad hely van.
– Több szûrésre történõ egyidejû jelentkezésre az idõponti sorrend biztosításával
nincs lehetõség. Ez a kérés esetlegesen csak
hosszabb várakozással biztosítható.
– Szûrõszombati napokon a szakrendelõ
területén csak az elõzetesen bejelentkezett,
ledokumentált, a külsõ PORTÁRA leadott
névsorban is szereplõk, ill. kísérõik tartózkodhatnak, mivel a többi szakrendelés
szombaton zárva tart.
Éljen a lehetõséggel, szeretettel várjuk jelentkezését!
MNK

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883

KIÁLLÍTÁS

HANGVERSENY

Kurucz D. István és Kurucz István András festõmûvészek kiállítása
Megtekinthetõ március 31-ig (ingyenesen, hétköznap 9-18 óráig,
szombaton 913 óráig)
Kurucz D. István Kossuthdíjas festõmûvész, az alföldi festészet kiemelkedõ
alakja ebben
az évben ünnepelné századik születésnapját.
1950-tõl a Százados úti Mûvésztelepen
élt és alkotott élete végéig családjával. A
százéves évfordulóra rendezett kiállításon a mûvész fia, Kurucz István András
festõmûvész tiszteleg édesapja emléke
elõtt, aki szintén a Képzõmûvészeti Fõiskolán végzett festõ szakon, s jelenleg
is a Mûvésztelepen végzi alkotó munkáját.
Ingyenes tárlatvezetések: március 13.,
20. csütörtök, 18 órakor. Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekcsoportoknak (6-18 éveseknek ingyenes): bejelentkezés alapján, megbeszélt idõpontban
(tel: 20/5877-444).

„Tavasz van, gyönyörû!”, a Józsefvárosi
Zenebarát Kör elõadásában
 Március 28. péntek, 18 óra
Mûsoron: dalok, áriák Mozart, Donizetti,
Schubert, Schumann, Liszt, Weber, Wagner, Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov,
Puccini, Giordano, R. Strauss, Lehár mûveibõl

VETÍTÉSES ELÕADÁSOK
 Március 11. kedd, 15 óra
Széchenyi-emlékek külhonban
Elõadó: dr. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke
 Március 18. kedd, 15 óra
Hagyományok, minták, lelemények a
vizuális mûvészetekben
Elõadó: Zele János mûvésztanár
 Március 25. kedd, 15 óra
Polgári és proletárforradalom Magyarországon
Elõadó: Dr. Tóth József történész
Az elõadásokra a belépés díjtalan, de a
korlátozott befogadói létszám miatt bejelentkezés szükséges személyesen vagy a
fenti telefonszámon.

FILMKLUB
„…festeni fogok…” – Portréfilm Karátson Gábor festõmûvészrõl
 Március 26. szerda, 18 óra
Rendezõ: Gulyás János Balázs Béla-díjas
magyar filmrendezõ

ÚJDONSÁGOK
Örömtánc szenior-korúaknak
 Idõpont: szerda, 13.30–15.00 óra
Oktató: Õsz Zsuzsanna tánctanár, gyógytestnevelõ
További információ: 06 30-30-444-7569
A belépés ingyenes.
Hatha-jóga
Csuday Dóra jógaoktatóval
 Idõpontok: hétfõ és szerda, 19.00–
20.30 óra
Belépõdíj: 800 Ft/alkalom

Éneklõk klubja
Mártha Judittal, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem énektanárával
 Idõpont: keddi napokon, 18 órától,
kezdés a jelentkezõk számától függõen
Elõzetes jelentkezés szükséges a
judit50@citromail.hu e-mail címen, további információ: www.facebook.com/eneklokklubja, 06 30– 957- 6326
Részvételi díj fellépõknek: 2500 Ft, a hallgatóságnak: 500 Ft

GYERMEKEKNEK
Csigabiga Palota – Játszóház
 Minden hétköznap 9.00–12.00; valamint
a délutáni gyerekfoglalkozások ideje alatt
A Csigabiga Palotában együtt, játszva
fedezzük fel a világot. Játékaink: Egyedi és
különleges képességfejlesztõ, építõ, társas

ZENE-FERE KLUB
2014. március 13. (csütörtök) 15 óra
DIXIE TANÁR ÚR ÓRÁT TART
Vendég: Benkó Sándor Kossuth-, Liszt
Ferenc és Prima-díjas
klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója
és vezetõje. Mûsorvezetõ: Kovács Zalán
László tubamûvész.
Benkó a magyar
könnyûzenei élet egyik
legismertebb személyi-

és logikai játékok. Szerepjátékok: babakonyha, babaszoba, szerelõmûhely, boltos
játszó, várépítõ, bábparaván, kisautók és
autópályák. Ügyességi játékok, bujkák,
hinták, pattogós labdák. Foglalkozások
minden kedden és csütörtökön: Diafilmkuckó, Manókonyha – Babacukrászda,
Kreatív Kézmûves Játszóház kicsiknek.
A családi közös játék mellett örömmel
várjuk gyermekét minden hétköznap a
Palota Csigaház Gyermekmegõrzõjében
gyermekfelügyelettel. Részletes tájékozató a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont facebook-oldalán.

JÓZSEFVÁROSI
SZABADEGYETEM
 2014. március 20. (csütörtök) 15 óra
Bõrünk szerepe a környezeti ártalmak elleni védelemben
Elõadó: Prof. emeritus Dr. Hunyadi
János bõrgyógyász szakorvos, az orvostudományok doktora (Országos
Onkológiai Intézet)
Az elõadás az emberrel, az ember által
elõidézett környezeti hatásokkal, majd a
bõrünk felépítésével, élettani szerepével, megújuló képességével foglalkozik.
A környezeti ártalmak kifejezettebbé
válása számos bõrbetegség gyakoribb
elõfordulását okozza. Ennek megfelelõen lényegesen megemelkedett az
atópiás dermatitiszben és a különbözõ
ekcámákban szenvedõ betegek, valamint a fény által indukált daganatos
bõrbetegségek gyakorisága. A környezeti ártalmak által befolyásolt leggyakoribb bõrbetegségek megelõzésének
lehetõségeirõl, a bõrnek a szervezet immunvédelmében betöltött szerepérõl
hallhatunk olyan adatokat, melyek segítik a bõrbetegségek megértését, megelõzését és azok sikeres kezelését.

sége. Zenekarával a világon egyedülálló
módon 57 éve dolgozik együtt, ezalatt a
hazai színpadokon túl számos országban
felléptek, koncertjeiken néhol tízezres tömegek vesznek részt. Felvételeik is óriási
sikert arattak, több arany- és platinalemez birtokosai.
A belépés ingyenes, de tekintettel a
Galéria elõadótermének korlátozott befogadóképességére, részvételi szándékát március 10-ig személyesen a Galéria
recepciójánál, vagy telefonon szíveskedjék elõre jelezni.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

A köles
A tökéletes alapozó
asználata nagyon fontos,
mert sminkünk ettõl lesz
tökéletes. Ha nincsenek komoly bõrhibáink, pattanásaink,
a legjobb, ha folyékony alapozót használunk. Ez vékonyan,
egyenletesen fed, és homogén
színt ad. A krémalapozó, ami
kissé sûrûbb, már alkalmasabb
arra, hogy elfedje a kisebb bõrproblémákat, mert jobban fed.
A pattanásokra, bõrhibákra tegyünk mindig korrektort. A
zöldes árnyalat semlegesíti a
piros foltokat. Az alapozóból a
megfelelõ árnyalatot válasszuk
ki, színe egyezzen arcbõrünkkel vagy legyen egy árnyalattal
világosabb. Bármilyen vonzó is
a barna bõr, soha ne vegyünk
sötétebb színû alapozót, különben maszkként fog hatni! Ha
nem találunk megfelelõ színt,
akkor bátran kísérletezzünk két
alapozó kikeverésével. Ezt mindig a tenyerünkben végezzük,
és csak utána kenjük az arcunkra, így elkerüljük a foltosodást.

H

z egyik legõsibb termesztett gabonafélénk,
élettani hatásai kivételesek.
Könnyen emészthetõ, tápértéke mégis igen magas.
Lisztérzékenyek is fogyaszthatják, mivel a kukoricához,
rizshez, szójához és hajdinához hasonlóan nem tartalmaz glutént. Nagyon magas a rosttartalma,
ezért tisztító, salaktalanító hatású. Gyomrunk legjobb barátja. Segíti a normál bélmûködést, a teltségérzet kialakulását. Fogyasztását böjtöléskor, éppen tisztító hatása miatt
ajánlják. Kifejezetten lúgosít. Jótékonyan hat
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a kötõszövet állapotára, rugalmassá, fényessé teszi a
bõrt, kedvezõen hat a haj, a
körmök, a fogak és a szem
állapotára. Felépülnek tõle a
betegek, megerõsödnek a
kisgyerekek, várandós anyukáknak is gyakran ajánlják.
Erõsíti az immunrendszert,
hiszen tele van ásványi
anyagokkal. A fogak erõsebbek lesznek tõle,
a zománcra is jótékony hatással van. Idegrendszeri problémák esetén is ajánlott, és állítólag lassítja az öregedést. Tehát tessék
mindenkinek, kicsiknek és nagyoknak is kölest enni, mert felturbózza a szervezetünket.

Az ibolya
nnek a kellemes illatú, tavaszt idézõ kis virágunknak
minden része gyógyító hatású. A gyökerébõl készült
teát nagyanyáink hörghurut ellen itatták a beteggel. Az
egész növénybõl készült fõzetet mézzel édesítve a szamárköhögés gyógyítására használták. Tüdõbaj, légzési
nehézség esetén kúraszerûen itatták. De vigyázni kellett
vele, mert levele és virágja nagy mennyiségben hánytató
és hashajtó hatású. Az ibolya májusi friss nedve a fejfájást szünteti meg. Készítenek olajat is a virágból, ami az
egyik legdrágább illatszer alapanyag. (20 g tiszta olaj kb.
1 tonna virágból állítható elõ.) Olaja bõrnedvesítõ is egyben, így a kirepedezett, száraz
bõrre hatásos. Levele a méhcsípést gyógyítja.
Kiss Éva

E

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Sárgarépás köleslepény
Hozzávalók:
10 dkg köles, másfélszeres víz, csipet só,
20 dkg sárgarépa, 1 kisebb vöröshagyma,
15 dkg füstölt sajt, 1 tojás, 2 ek. tejföl, só,
fehérbors, 3-4 levél friss bazsalikom, 1 tk.
kukoricakeményítõ
A mártáshoz: fél csokor bazsalikom, 2
gerezd fokhagyma, 2 ek. olíva olaj, 4 ek.
tejföl, só

Elkészítése:
A kölest másfélszeres sós vízben puhára
fõzzük. A répákat meghámozzuk, lereszeljük. A kölest összegyúrjuk a répával,
a reszelt sajt felével, tojással, hagymával.

Jó állagú, fasírtszerû masszát kapunk.
Nekem 16 db lesz. Ebbõl kisebb lepényeket formázunk,
és sütõpapírral bélelt tepsire
tesszük. A sajt másik felét kikeverjük a borssal, aprított
bazsalikommal, tejföllel és
keményítõvel. Ebbõl a maszszából teszünk diónyi menynyiségeket a lepények közepére. 200 fokos sütõben 15
percig sütjük. Akkor jó, ha a
sajt aranybarna lesz. A mártás hozzávalóit összeturmixoljuk, és ezzel leöntve tálaljuk a lepényeket.

Miért egészséges?
Mert finom, húsmentes recept. Elõételnek, de fõételnek is ajánlom a most kezdõdött böjt idejére. Gluténmentes
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MOZAIK
Dolgozat

Fogalmazás órán a tanítónõ felszólítja Krisztinát: Kriszti, a dolgozatod
nagyon hasonlít a nõvéredére. A kislány válasza, azaz a poén a rejtvényben található.

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 13. Tintoretto, olasz festõ

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
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve vállalom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését és
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 06-70550-0269
Eladó XX. kerületben, jó közlekedésnél, tehermentes, felújított, galériázott, 12 nm-es téglalakás kerttel, tárolóval. Ár: 2,9 M Ft. Csere érdekel! Tel.: 06-20-267-5150
Elcserélem 58 nm-es, két szoba
komfortos lakásomat kisebbre. Tel.:
303-7447 (este 7 után)

Nézzen szét pincében padláson!
Pénzt találhat. Régi pénzt, képeslapot, kitüntetést, bélyeggyûjteményt,
régiséget, hagyatékot keresünk
megvételre. TALÁL-LOM papírrégiségbolt VIII. ker. Kõfaragó u. 15., Tel.:
06-1-784-9719 / 06-30-286-3254
Mi a jó gazda gondosságával járunk el Társasháza nevében! Legyen szó akár a bevételek/kiadások
optimalizálásáról, kinnlevõségek
kezelésérõl, mûszaki problémák
azonnali megoldásáról, felújítások
hatékony lebonyolításáról, szakmailag felkészült kollégáink teljes körû
képviseletet biztosítanak. „Az Ön
otthona, a mi hivatásunk!” Tel.: 0630/861-25-97; info@budapestihazmester.hu.
Társasházak, lakásszövetkezetek
kezelése. Könyvelést külön is vállalunk. aranyanker@gmail.com
Gondos Judit 06-20-219-6255

keresztneve (a dózse által vezetett tartományokban a Giacomo
változata). 14. Duna-menti német város. 15. Színmû. 17. Ficam,
rándulás, angolul (SPRAIN). 20. Nyilat lõ ki. 21. A poén második része. 23. Hó eltakarításának nem ajánlott módja. 25. Szántóföld, mezõ, ország, latinul (AGER). 26. A zürichi operaház
basszbariton énekese (József). 27. Lopakodik. 29. Lao-ce filozófiája. 31. Klasszikus kötõszó. 32. Síkidom. 34. Hosszabb idõszak.
35. Vesszõbõl kosarat készít. 36. Üzemi takarék volt. 37. Az argon
vegyjele. 38. Pest megyei város. 40. Vas …; megyei újság, Szombathelyen jelenik meg. 42. Péter, becézve. 44. Ferrarai totócsapat
volt. 47. Állatok vírusos megbetegedése, ajánlott védõoltásra. 49.
A poén harmadik része. 51. Tûz martalékává válik. 52. Ajándékul a kezébe tesz, költõien. 53. Jellegzetes akcentusáról ismert
színész, énekes (János, 1907-1969). 54. Újság. 56. A tanulságok levonása. 58. A poén negyedik, befejezõ része.

Függõleges: 2. És … megy; Federico Fellini filmje. 3. Nyilat lõ
ki. 4. Takács Gyula, költõ szülõvárosa. 5. Kócos részlet! 6. Gyerünk,
kezdjünk hozzá! 7. Pontosan akképp. 8. Norvégia, lakói nyelvén. 9.
Ék Sándor festõmûvész álneve. 10. A ruténium vegyjele. 11. Valamivel szemben álló (önálló szóként nem szerepel). 12. Milliméter,
röv. 15. Felékesített bejárat. 16. Borotvapenge, angolul (RAZOR).
18. … Senna; tragikus sorsú brazil Forma I-es világbajnok. 19. …
Nadi; többszörös olimpiai bajnok olasz kardvívó. 22. A hélium
vegyjele. 24. Hosszú ideig. 27. Hordóban van! 28. Nahát ilyet! 30.
Petõfi Sándor verse. 33. Somogy megyei község Marcali közelében.
36. Hazánkban is vendégszerepelt grúz zongoramûvész (Rudolf).
38. Francia író, egyik regénye a Pekingi õsz (Boris, 1920-1959). 39.
Vuk nevelõapja. 41. Királyi lepel. 43. Utolsó elõtti kettõs betûnk. 45.
Szerzetes rendfõnök. 46. Lendületesen indul. 48. Óvatosan, vigyázva. 50. Fél nyolc! 53. Esõ után gyakori. 54. Falafél! 55. Pályaudvar,
röv. 56. Belül közelít!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: 03.25. A 02.18-ai rejtvényünk megfejtése: Hallom, hallom, hídjai alatt/ surrog a kora jég./ Emlékszem: úszik, vakít/ fénymámoros fõkön az ég. Nyerteseink: Harcos Katalin, Bayer Józsefné
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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Álláskeresõk figyelem!
Józsefváros a 2013–2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében
58 fõ részére márciusi kezdéssel állást ajánl határozott idõre
utcaseprõ munkakörben.
A foglalkoztatás Józsefváros különbözõ intézményeiben 2014. április 30-áig tart.

Várjuk azon regisztrált álláskeresõk jelentkezését, akik dolgozni szeretnének.
Azok a józsefvárosi polgárok is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel,
valamint nincs folyamatos együttmûködésük a munkaügyi kirendeltséggel.
Akik még nem szerepelnek a kirendeltség nyilvántartásában, a közvetítés elõtt gyorsított eljárás keretében
az álláskeresõk nyilvántartásába kerülnek, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:
személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya

Jelentkezni csak személyesen lehet:
Budapest Fõváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségén
1085 Budapest, Baross utca 22–26.
Hétfõ, kedd, szerda: 8.30–14.00
Csütörtök: 8.30–11.00
Péntek: 8.30–12.00

Jelentkezési határidõ: 2014. március 14.
Kérjük, hogy személyes jelentkezésekor jelen hirdetést vigye magával vagy hivatkozzon a hirdetésre!
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Ünnepi program
9.00 Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonása a Kossuth téren
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából Magyarország lobogójának
katonai tiszteletadással történõ felvonása a megújult Kossuth Lajos téren.
A ceremóniát követõen ünnepi menet indul a Múzeumkertbe.

10.30 Megemlékezés a Múzeumkertben
Ünnepi beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
A megemlékezést követõen ünnepi menet indul a budai Várba.

10.00–17.00 Családi programok a budai Várban
A nemzeti ünnep alkalmából hagyományõrzõ programokkal várjuk az érdeklõdõket a budai Várba.
A több helyszínen zajló rendezvényeken a gyermekek ügyességi versenyeken, kézmûves foglalkozásokon
vehetnek részt, és elkészíthetik saját kokárdájukat is. Az eseményeken népzenei programokkal,
tánctanítással és bemutatókkal várunk minden kedves érdeklõdõt.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

16

