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Bóbita nap az Erkel Színháznál
Megtöltötték a teret a családok

ÖNKORMÁNYZAT
1651 állás közül válogathattak a munkát keresõk

Állásbörze és karrierpiac a Kesztyûgyárban
Immár ötödik éve rendezik meg Józsefvárosban a kerületi állásbörzét és karriernapot. A mostani eseményt az különbözteti meg az eddigiektõl, hogy eddig soha nem látott számban jelentek meg a munkát kínáló cégek, vállalatok:
összesen 66 munkáltató kínálta 1651 állásajánlatát a Kesztyûgyár Közösségi
Házban. Kocsis Máté polgármester megnyitójában különleges alkalomnak
nevezte a tavaszi állásbörzét, hiszen ritkán fordul az elõ, hogy jóval kevesebb
az álláskeresõk száma a felkínált munkalehetõségeknél.
az állásbörzéket azért szervezzük, hogy lehetõséget teremtsünk azoknak a becsületes, szorgalmas embereknek, akiknek kevesebb munkalehetõség jutott Józsefvárosban. Ezért fontos az önkormányzatnak, hogy összehozzuk a munkát kínálókat
a munkát keresõkkel, ezzel
is segítve a munkába való
visszailleszkedést – emelte
ki a polgármester. Kocsis
Máté megjegyezte, hogy a
cél az, hogy egy idõ után
Kocsis Máté nyitotta meg a tavaszi állásbörzét
már senki ne jöjjön állásbörzére, mert ez
Józsefváros önkormányzata és azt jelentené, hogy minden
Budapest Fõváros Kormányhiva- ember, aki képes és akar
tala VIII. kerületi Munkaügyi Ki- dolgozni, el tudott helyezrendeltsége szervezésében megvalósult ál- kedni a munkaerõpiacon.
lásbörzén idén is szép számmal jelentek Bõvülõ gazdaság és csökmeg a munkát keresõk, hogy a több mint kenõ munkanélküliség jelmásfélezer állásajánlat közül választhas- lemzi ma hazánkat – szösák ki a számukra megfelelõt. Ez alkalom- gezte le, majd hozzátette,
mal is lehetett állásinterjúkon részt venni, hogy Magyarország gazdaakár több állásra is jelentkezni. De volt sági teljesítményének kökarrier-tanácsadási szoba is, ahol többek vetkezménye, hogy egyre
között önéletrajz készítésében is segítettek több a munkalehetõség,
a munkanélkülieknek.
ami közös sikerünk.
A megnyitón Kocsis Máté polgármester
A Kesztyûgyár Közösséelmondta, hogy a józsefvárosi önkor- gi Háznak egyik legfontományzat már évekkel ezelõtt elkötelezte sabb célkitûzése, hogy visszavezesse a fogmagát, hogy kerületünk egyik legnagyobb lalkoztatásba azokat az embereket, akik
problémáját, a munkanélküliséget, a maga szeretnének dolgozni – mondta el lapunkeszközeivel próbálja csökkenteni. Ezeket nak az ügyvezetõ igazgató. Kovács Barbara

hozzátette, hogy ehhez a visszatéréshez
sok segítséget nyújtanak a mindennapokban is álláskeresõ klub, illetve karrier-tanácsadás formájában – ezt a munkát koronázzák meg a rendszeres állásbörzék. Az
eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az állásbörzéken a megjelentek egyharmada
munkalehetõséget kapott.
Az asztalok között sétálva, ahol a munkáltatók kínálták állásaikat, beszédbe elegyedtünk egy fiatal álláskeresõvel. Bernáth
Róbert két hónapja regisztrált a munkaügyi központban, és elsõsorban tájékozódni jött az állásbörzére. A fiatalember félórával a megnyitó után már jelentkezett is
szállítmányozási ügyintézõnek, de elmondása szerint több munkáltatónál is kitölti a
papírokat.
Petõ Gáborné, a VIII. Kerületi Munkaügyi
Kirendeltség vezetõje örömmel tapasztalta, hogy folytatódik az a tendencia, miszerint egyre többen kínálnak állást, mint
ahányan keresnek. Ez köszönhetõ a közfoglalkoztatási programnak is, hiszen csak
a téli idõszakban 900 álláskeresõnek bizto-

A

Egyre többen dolgoznak
Tovább nõtt a foglalkoztatottak száma, immár 4,1 millió fõ felett van – jelentette ki a KSH
adataival összefüggésben a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté hozzáfûzte:
az év elején a foglalkoztatottak száma átlépte a 4 milliót, és ez a szám azóta tovább emelkedett.
A február és április közötti idõszakban már 4 millió 107 ezer ember dolgozott, ez 238
ezerrel több, mint egy évvel ezelõtt ugyanebben az idõszakban – tájékoztatott. Nagyon jó
jel, hogy a munkanélküliség továbbra is csökkenõ pályán van, és elérte a rekordalacsony,
8,1 százalékos szintet – emelte ki Kocsis Máté. Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkanélküliek száma egy év alatt 116 ezer fõvel, 361 ezerre csökkent.
Egyre több magyar családban váltja fel a segélyt a munka – húzta alá, hozzátéve, reményteli az a folyamat, hogy minden korosztályban – a fiataloknál éppúgy, mint a nyugdíj elõtt állóknál – emelkedett a foglalkoztatottság. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a nõk
foglalkoztatása is nõtt az elmúlt idõszakban.
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sítottak munkát Józsefvárosban. A közfoglalkoztatottak közül azóta nagyon sokan
elhelyezkedtek a munkaerõpiacon. A
munkaügyi vezetõ kiemelte, hogy az állásbörzéknek is óriási szerepük van a regisztrált munkanélküliek számának csökkenésében.
Az állásbörzén elsõsorban budapesti és
pest megyei állásokat kínáltak, a karbantartótól a takarítón át kerestek péket, szakácsot, teherautósofõrt, de diplomás közgazdászt is. Számtalan munkalehetõség
közül választhattak az érdeklõdõk. Az állásbörze alatt 384-en jelentkeztek munkára, és 10 százalékuk már konkrét állásajánlattal távozott.
A Kesztyûgyár Közösségi Házban heti
rendszerességgel segítik az álláskeresõket
képzésekkel, tanácsadással, melyekrõl bõvebben a www.kesztyugyar.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Z.B.

KÖZTÉR
Bóbita Családi Nap

hérke és a hét törpe címû táncjátékot tekinthették meg az Erkel
Színház elõadásában. Közben
egyre többen érkeztek a vásári
sokadalomba, ahol a gyerekek
kézmûveskedhettek, de volt fakörhinta, különbözõ ügyességi

pantomimmûvész és a Brass in
the Five közös elõadása: a bohóc egyik legnagyobb tette az
volt, amikor a tubába – mint
egy éhes oroszlán szájába – félelmét legyõzve dugta be a fejét. De már szaladtunk is a másik színpadhoz, hiszen itt pedig éppen az Aranyszamár Színház elõadása zajlott, a kicsik a
színpad szélén lesték a történéseket. Mindeközben a sátrak-

játékok, és zsonglõrködni is
meg lehetett tanulni.
Folyamatosan zajlottak a
programok délután is. A nagyA Kaláka együttes nagysikerû koncertet adott
színpadon nagy sikert aratott
az Eszter-lánc mesezenekar
asárnap délelõtt még nem arcfestõ lánynak nehéz napja produkciója, amely mellett egy
volt egészen 10 óra, de lesz.
kis sátorban az apukák nagy
már magyar népzene dallamai
A Józsefvárosi Önkormányhallatszottak az Erkel Színház zat, a Fidelio Média, az Unicef
felõl. Nem csoda, hiszen az el- és az Erkel Színház szervezésésõ mûsorszámot próbálták. De ben megvalósuló Bóbita Csalákellemes meglepetés volt az is, di Napon minden a gyerekehogy a hivatalos nyitás elõtt az kért volt, minden az õ jókedárusok már mind nyitva vol- vükért történt. A mûsort reggel
tak, melyek között az ilyen ren- tízkor – erdélyi és magyar tándezvényekre jellemzõ módon cokkal – a Csillagszemû táncaz igényes kézmûves termé- együttes kezdte élõ népzenére,
kektõl, az olcsó cukrozott édes- melyet a Tündök zenekar biztosíségekig mindent meg lehetett tott. Az elõadás végére megtelt
kapni – nekünk legjobban a bio a nagyszínpad elõtti nézõtér, és
gyümölcslevek ízlettek. Az pe- a következõ mûsorszám is szép örömére finom félbarna sört is
dig már a korai óráktól kezdve számmal ültette le az embere- lehetett kapni. Sok mosolyt
egyértelmû volt, hogy a két ket a kivetítõ elé, ahol a Hófe- csalt az arcokra Méhes Csaba

nál egyre többen alkottak, ékszereket például, de lehetett
horgászni vagy éppen imádkozó sáskával, madárpókkal is találkozni. A rengeteg program
mellett a sokadalomban olykor
feltûntek gólyalábasok, de erre
sétált egy nagy maci egy vadásszal
kézen
fogva, a rendre
többek közt két
daliás huszárlegény is vigyázott.
Nem sokkal öt
óra elõtt a Kaláka
együttes lépett
színpadra, akiket
a Ghymes követett
közös éneklésre
hívva és egyeseket táncra is perdítve, szép lezárást adva az
egész nap sok családot vonzó
Bóbita Napnak.
N.M.–Z.B.

Mosollyal telt meg a II. János Pál pápa tér
Rengeteg program és még annál is több vidám gyermekarc töltötte be június elsején, vasárnap a megszépült II.
János Pál pápa teret. Gyönyörû környezetben több száz
család töltötte a – szerencsére szinte esõmentes, napsütéses – szabadidejét a részben Józsefváros Önkormányzata
szervezte Bóbita Családi Napon. Nagyszerû koncertek,
gyermekelõadások, kreatív sarkok, gólyalábasok és sok
egyéb más várta a kicsiket és nagyokat.

V
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ÖNKORMÁNYZAT
A gyermekekért végzett odaadó munka elismerése

szöntõjét követõen összekoccantak a pezsgõspoharak, és
egy állófogadás keretében finom falatok mellett elkezdõdtek a kollégák közötti beszélgetések.

Tamásnénak, a Losonci Téri Általános Iskola tanárának, Matisz
Lászlónénak, a Szivárvány
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõjének, Nagyfiné Varga
Mónikának, a Százszorszép
Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusának és Rakolcza
Juditnak, a Vajda Péter Énekzenei Általános és Sportiskola
igazgatóhelyettesének.

A kitüntetettek

Polgármesteri Dicséret

Miniszteri elismerõ oklevél

Ebben az elismerésben polgármesteri döntés alapján szintén
öt fõ részesült: Fodor Gyöngyvér, a Katica Bölcsõde és Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusa, Kékedi Tiborné, a
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõ-helyettese, Kissné Botos Hajnalka, a Németh László Általános
Iskola igazgatóhelyettese, Kormos Tiborné, a Várunk Rád
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõje és Mózsik Mária, a
Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola tanítója.

Pedagógusnap 2014
A hivatás iránti hûség és az eredményes munka kapott elismerést kerületünk pedagógusnapi ünnepségén. Az önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is köszöntötte a józsefvárosi pedagógusokat, és díjazta azokat, akik
kimagasló munkát végeztek az oktatás-nevelés területén.
Józsefvárosi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületének közös pedagógusnapi ünnepségén Kocsis Máté polgármester
mondott köszöntõ beszédet. Emlékeztetett
rá, hogy a pedagógusok hivatása nem csupán a szó eredeti görög
jelentésébõl fakadóan a
gyerekek „vezetésérõl”
szól, hanem sokkal inkább a gyermekek jövõjérõl, amely egyúttal
az egész ország jövõje
is. Az a rengeteg virágcsokor, amely a végtelenül hosszú díszasztalon átadásra várt, már
jelezte, hogy milyen sok nagyszerû pedagógus van a kerületben, akiknek áldozatos munkáját ezen az ünnepségen szeretné megköszönni az önkormányzat.

A

Több, mint szakma
A polgármester egyúttal számba vette az elmúlt négy évben
történt változásokat is, mintegy
elszámolva a vállalt feladatok
teljesítésérõl. Összességében
több mint egymilliárd forintot
fordított Józsefváros az utóbbi
években az általános iskoláira.
Mivel több évtizedes elmaradást kellett pótolni, ezért az iskolákba fektetett pénzt Kocsis
Máté nem is fejlesztési vagy beruházási összegnek tekinti, hanem a gyermekek nevelésének
és a pedagógusok munkakörülményei javításának. Az intézmény-felújítások folytatását a
következõ években is csak javasolni tudja, bár más kerületekhez képest már ma sincs szégyenkeznivalónk, hiszen az elmúlt négy évben Józsefváros
költötte a legtöbbet az óvodái és
iskolái fejlesztésére, mind öszszegszerûen, mind pedig a felújítások számát tekintve.
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttével
sem szakadt meg az önkormányzat kapcsolata az iskolákkal, ezért plusz forrásokat fordítanak rájuk – jelentette ki a pol-

gármester. De nem csupán az
épületek üzemeltetését tekintik
feladatnak, hanem a pedagógusaink által végzett magas színvonalú szakmai munka feltételeit is szeretnék biztosítani.
Annál is inkább, mivel a kerületben nagyon sok az olyan hátrányos helyzetû gyermek, aki
sokkal több odafigyelést, törõdést igényel. Az iskola valójában második családot jelent
sok-sok józsefvárosi gyereknek.
A pedagógusok nemcsak oktatók, hanem nevelõk is, a munkájuk nagy áldozatkészséggel
jár, jóval több egy szakmánál;
ezt nevezik hivatásnak.

Az emberi erõforrások minisztere által adományozott elismerõ
okleveleket Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgató és dr.
Kocsis Máté polgármester adta át. Miniszteri elismerõ oklevélben részesült: Téglási
Eleonóra, a Lakatos
Menyhért Általános
Iskola és Gimnázium
biológia-testnevelés
szakos tanára; Gosztonyi Károly László, a
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola magyar–történelem szakos tanára;
Fodor Erzsébet, a Lakatos Menyhért Általános Iskola
és Gimnázium tanítója és
Gaálné Madarász Anna, a Lakatos Menyhért Általános Iskola
és Gimnázium matematika szakos általános iskolai tanára.
„Józsefvárosi Gyermekekért”

A Humánszolgáltatási Bizottság
a 2013/2014-es tanévben ezt a
szakmai kitüntetést öt olyan
személynek adományozta, akik
Józsefvárosban az oktatási szakterületen kiemelkedõ szakmai
munkát végeztek. Zentai Oszkár, a Bizottság elnöke és Sántha
Péterné alpolgármester adta át
az elismeréseket Hosmann Erzsébetnek, a Józsefvárosi ZeneDíjátadó
iskola Alapfokú Mûvészeti IsEzután következett a 2014. évi kola zenetanárának, Makai
pedagógusnapi
kitüntetések átadása, majd a
Four Fathers acapella
együttes
mûsorát tapsolta
végig az Olasz Intézet nézõterét
megtöltõ vendégsereg. A jó hangulat már adott volt,
amikor
Zentai
Oszkár pohárkö-

Jubileumi diplomák
A díjátadón ritkaságszámba
menõ okleveleket is átadott a
polgármester.
Aranydiplomát vehetett át
dr. Soós Tiborné, aki 50 évvel
ezelõtt, 1964-ben diplomázott a
Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán, és 1965-tõl tanított a
jelenlegi Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Általános Iskola
jogelõdjeiben. Gyémántdiplomában részesült Molnár Kálmánné, aki 1954-ben végzett a
Budapesti Állami Pedagógiai
Fõiskolán. Késõbb elvégezte a
Liszt Ferenc Zeneakadémiát is,
majd megszakítás nélkül a Práter Általános Iskola zenetagozatán tanított nyugdíjba vonulásáig. Vasdiplomában három
65 éve végzett kerületi pedagógus is részesült: Dr.
Kárpáti Imréné, aki
1948-ban szerzett tanári diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán,
valamint Kirchhofer
Erzsébet és dr. Dulovits Ernõné, akik
1949-ben végezték el a
Tanítóképzõt.
B.É.

ÖNKORMÁNYZAT

Új ovi-foci pálya a Koszorú utcában
Az önkormányzat 3 millió forinttal támogatta

Nagy örömmel vehették birtokba a
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda
kis játékosai az intézmény új ovi-foci
pályáját, amelyet dr. Molnár Andrea,
az Ovi-Foci Alapítvány elnöke, Kocsis
Máté, Józsefváros polgármestere és
Hrutka János, volt válogatott labdarúgó adott át. A pálya létrejöttét Józsefváros önkormányzata közel 3 millió
forinttal támogatta.
ár a megnyitó elõtt gyerekzsivajjal
telt meg a Koszorú óvodával szembeni kis telek, ahol helyet kapott az új pálya. A kicsik izgatottan várták, hogy birtokba vehessék a 6×12 méteres, mûfûvel

M

mék Nagydíjas lett, az alapítvány megkapta az Innovációért Különdíjat is.
Az átadó ünnepségen Hrutka János volt
válogatott labdarúgó, a Ferencváros egykori játékosa is részt vett. Mint kifejtette,
rendkívül fontosak a fiatalkori fejlesztések
és támogatások. A pályán a Ferencváros
egykori focistája és Kocsis Máté végezte el
a kezdõrúgást, ezután a kis óvodások kedves, látványos bemutatójával, majd önfeledt játékával folytatódott az ünnepség.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványt
Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat hátvédje
alapította azzal a céllal, hogy támogassa a
forrásokkal kevésbé rendelkezõ intézményeket a korai sportnevelésbe történõ bekapcsolódásban. Józsefváros önkormányzata tavaly kötött megállapodást az alapítvánnyal.
N.M.

borított, multifunkcionális pályát,
amelyen nem csupán focizni, de például kosár- és kézilabdázni, lábteniszezni, illetve akár tollasozni is lehet.
A sport szeretetére való nevelést
már az általános iskola elõtt, az óvodákban el kell kezdeni, amihez megfelelõ környezetet szükséges teremteni.
Amit a kicsik itt megtanulhatnak: az
ügyesség, a másik tisztelete, a becsületes verseny, azt felnõve is hasznosítani tudják – mondta Kocsis Máté az ünnepélyes átadón. A pálya az Ovi-Foci
Alapítvány és Józsefváros együttmûködésének köszönhetõen jött létre, az
önkormányzat közel 3 millió forinttal
támogatta a beruházást.
A 2011 óta mûködõ alapítvány eddig több mint hetven pálya elkészítésében mûködött közre, a józsefvárosi
szám szerint a 75-ik a sorban. Az óvodás korba lépõ alapítvány 800 pedagógusnak külön szakmai képzést is biztosított, összesen mintegy 15 ezer gyermeket mozgattunk meg eddig – sorolta az impozáns eredményeket Molnár
Andrea elnök. A nem csak jól funkcionáló, de esztétikus, kifejezetten a kicsik
igényeire szabott pálya gyártója, a
Globál Sport Kft. tavaly Magyar Ter- Hrutka János, Kocsis Máté és Molnár Andrea

Megváltozik a budapesti választási rendszer
Már tárgyalja az Országgyûlés azt a törvénymódosítást,
amely az õszi önkormányzati választást is némileg módosítja. A lényege, hogy a Fõvárosi Közgyûlést többségében nem
a pártok listáiról bekerülõ képviselõk, hanem a kerületi polgármesterek alkothatják. Így a budapesti fõpolgármester és
a kerületi polgármesterek az eddiginél szorosabb és összehangoltabb munkát végezhetnek, vagyis Józsefváros érdekképviselete is jóval erõsebb lehet a budapesti döntésekben.
Ez a fejlesztésektõl kezdve, a hajléktalankérdésen át, a közbiztonságig számos elõnnyel járhat a kerületieknek.
javaslatot elõterjesztõ kormánypártok szerint a budapestiek és a kerületek számára erõsebb érdekérvényesítés,
átláthatóbb és olcsóbb képviseleti rendszer mûködhet azáltal,
hogy a közgyûlés tagjai többségében a kerületi polgármesterek lesznek. A Fõvárosi Közgyûlés munkája így már õsztõl
sokkal inkább a budapestiek,
mintsem a pártérdekek mentén
alakulhat. Az összbudapesti
ügyekben, az egyes városré-
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a 23 kerületi polgármester és 9
kompenzációs listáról bekerült
képviselõ lesz. Így Budapesten
is – csakúgy, mint az ország
többi településén – olyan testület alakul, amelynek képviselõjelöltjeire személy szerint lehet
szavazni. A kompenzációs listára fõpolgármester-jelöltek és
polgármesterjelöltek kerülhetnek fel, mégpedig azoké a
szek problémáinak megoldásá- szervezetekéi, amelyek legban és fejlesztési terveik meg- alább 12 kerületben polgárvalósításában a kerületek között az eddiginél jóval összehangoltabb, hatékonyabb munka kezdõdhet. Végre a fõváros
és a kerületek vezetésének szoros együttmûködésével születhetnek a döntések Budapest
ügyeiben és fejlesztésében.
A fõpolgármester-választás
továbbra is közvetlen lesz. A
Fõvárosi Közgyûlés tagja a jövõben a fõpolgármester mellett

mesterjelöltet tudtak állítani.
Így tehát a listára azoknak a
polgármesterjelölteknek a szavazatai mennek, akik nem
nyertek mandátumot. Mivel a
kerületi polgármesterek csak a
saját tiszteletdíjukat vehetik
majd fel, legalább 23-mal kevesebb fizetett politikus lesz Budapesten.

Bár hivatalos fõpolgármesterjelölés még nem történt, a
kormánypártok már jelezték,
hogy újra Tarlós István jelölésében gondolkodnak. A baloldali pártok viszont éles csatába kezdtek a témában. Nem
világos, hogy közös vagy
egyéni jelölt lesz-e. Az EgyüttPM saját fõpolgármester-jelöltben gondolkodik, az MSZP
éppen teljes tisztújításon
megy át, a DK pedig egyre nagyobb beleszólást akar a fõpolgármester-jelölésbe.
5

VÉLEMÉNY

Nézõpont

Európai parlamenti választások értékelése

Józsefváros is a nemzeti érdekek mellett
döntött
Három a magyar igazság, túlvagyunk a második fordulón. Pár héttel az országgyûlési
választás után a magyarok ismét megmutatták, hogy egységesek, és ennek az egységnek
az erejével újra elutasították a jobb- és baloldali szélsõségeket. Az európai parlamenti választáson a józsefvárosiak is nemet mondtak
a szélsõségekre, egyaránt nemet mondtak a gyûlöletkeltésre és a
bukott baloldalra, és igent a nemzeti érdek képviseletére.
Józsefvárosban 30 százalékos volt a részvétel, és az ország
többi részéhez hasonlóan nagy fölénnyel, 45,6 százalékkal gyõzött a Fidesz-KDNP. A kerület mind a 62 szavazókörében a kormánypártok nyerték az EP-választást. Ezért szeretnék köszönetet mondani a józsefvárosiaknak, különösen azoknak, akik ismét megtisztelték szavazatukkal és bizalmukkal a FideszKDNP-t.
Európában is kimagasló ez a választási eredmény. Az Európai
Néppárt gyõzelméhez a Fidesz-KDNP járult hozzá a legnagyobb
arányban. A 28 uniós tagországot figyelembe véve, a FideszKDNP szerezte a legnagyobb arányú, 51,49 százaléknyi szavazatot. Minden eddiginél erõsebb lesz tehát a magyar nemzeti képviselet Brüsszelben.
A Fidesz-KDNP 12 képviselõt küld Brüsszelbe: 12 elszánt, a
magyar érdekek mellett határozottan kiálló képviselõt. Õk azt
vállalták, hogy az európai értékek mellett elkötelezetten meg
fogják védeni a magyar érdekeket. Meg fogják védeni a rezsicsökkentést és minden más intézkedést, amely az itt élõ családokat segíti. Ez a gyõzelem is közös siker, amelyért a józsefvárosiak is sokat tettek.
Ahogy mondják, három a magyar igazság, és hamarosan következik a harmadik forduló. Hamarosan újra döntenünk kell
Józsefváros sorsáról is. Újra döntenünk kell arról: engedjük-e,
hogy Józsefvárost szélsõséges gyûlöletkeltésre használja-e fel a
szélsõjobb, vagy megengedjük-e, hogy újra azok kezébe kerüljön
a kerület sorsa, akik egyszer már tönkretették,
eladósították és elszegényítették a kerületet.
Kocsis Máté, polgármester

Európa népe megválasztotta az Európai
Parlament új tagjait. A 2014. évi európai
választással Európa és Magyarország politikája is új szakaszba lépett. A válságával
fél évtizede küzdõ Európai Unióban a szocialisták és demokraták frakciója továbbra
is a második legnagyobb képviselõcsoport
lesz, de soha nem látott támogatottságot
kaptak az Európa-ellenes, illetve euroszkeptikus pártok. Szomorú, hogy hazánk EP-képviselõinek túlnyomó többségét is
ilyen pártok képviselõi adják, a részt vevõ választópolgárok
túlnyomó többsége ugyanis a Fideszre, a KDNP-re és a Jobbikra bízta hazánk képviseletét az Európai Parlamentben.
Az ezen a választáson három-négy pártra tördelt magyar
baloldal április 6. után ismét alulmaradt. Vereségünket még
súlyosbítja, hogy a Magyar Szocialista Pártot a választók
mind Budapesten, mind Józsefvárosban a másik két baloldali erõ mögé sorolták. A mára kialakult helyzetben halasztha-
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Sajnálatosan alacsony részvétel
mellett zajlott le az európai parlamenti választás, pedig ekkor dõlt
el, hogy a külföldi érdekeket vagy
magyar oligarchákat képviselõ pártok szereznek-e több mandátumot,
vagy pedig az ezeken az érdekeken
felülemelkedni akaró erõk. Ezen a
napon dõlt el, hogy a következõ
években lesz-e bérfelzárkózás Kelet-Európában, vagy
hogy milyen erõsek lesznek az EU gyengítésének
hangjai.
Az LMP a várakozásoknak megfelelõen egy képviselõt küldött Brüsszelbe, azonban Józsefvárosban ennél jobban szerepelt, 9,2 százalékot ért el. Hasonló
eredménnyel újra biztos helye van pártunknak az önkormányzatban is.
Szilárd mandátummal küldtük Meszerics Tamás
képviselõnket az EP-be, hogy képviselje a jövõ fenntarthatóságát, a helyi közösségek életképességét. Egy
jobb Európát szeretnénk, amely egyetemes demokratikus értékeinket a rebellis tagországokkal is betartatja,
de szükségtelenül nem szól bele a tagországok életébe.
Sajnos a szavazás alatt az egyik szavazatszámlálónk
azt tapasztalta, hogy a mozgóurnával felkeresett idõsotthonok közül az egyikben erõsen felmerült a gyanú,
hogy a szavazókat a dolgozók befolyásolják, hogy úgy
szavazzanak „ahogy megbeszélték”. Ezt az esetet
jegyzõkönyvben is rögzítettük. Reméljük, hogy ilyen
eset többet nem fordulhat elõ Józsefvárosban sem, a
választásoknak valóban a népakarat kifejezésérõl kell
szólniuk! Ezért is fontos, hogy mindenki menjen el
szavazni, valamint a képviselõkön vagy az állampolgárok önszervezõdésein keresztül a választások között
is minél többen és minél gyakrabban fejtsék ki véleményüket a politikáról, osszák meg tanácsaikat a politikusokkal!
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

tatlan a következmények sürgõs levonása, legyenek azok politikai, szervezeti vagy személyi következmények. Ugyanakkor új küldetésünk is van. A közelmúlt két választása egyértelmûvé tette, hogy Magyarországon a demokrácia, az európai politika és a többpártrendszer utolsó biztosítéka a baloldal maradt. A mi küldetésünk pedig az, hogy ebbõl az utolsó
biztosítékból Magyarország hosszú távú sikeres jövõjét, az
azt megvalósító politikai erõt újrateremtsük. Ez hazánk érdeke, s ez Európa érdeke is.
A magyar baloldal válsághelyzetét átláttuk, az MSZP vezetõinek a többsége, élükön a pártelnökkel, lemondott tisztségérõl, így a Magyar Szocialista Pártban a következõ másfél
hónap folyamán teljes tisztújítás lesz. Önértékelésünk és
tisztújításunk várhatóan elég erõt ad ahhoz, hogy a magyar
szociáldemokrácia újjáépítéséhez, s ennek részeként az önkormányzati megmérettetésre való
felkészüléshez sikerrel lássunk hozzá.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

KÖZTÉR

Befejezheti a Kék Pont a tûosztogatást
A hét elejétõl csökkentette a kiadható
steril tûk számát, és szerdánként nem
nyit ki a Kék Pont Alapítvány Józsefvárosban.

mint „garanciákkal biztosítja az alapmûködéshez szükséges pénzügyi hátteret”, a
Kék Pont õsztõl képes lesz folytatni a tûcserét – olvasható a közleményben. Ha ez
nem történik meg szeptemberig, akkor ez
a program megszûnik, és egyéb programelemeket kínálnak majd. A várható lépésekrõl konzultáltak a budapesti tûcsereprogramok vezetõivel, a drogszakmai ernyõszervezetek képviselõivel, és tájékoztatták a helyzetrõl az Emberi Erõforrások
Minisztériumát is.

z alapítvány csütörtökön azt közölte
az MTI-vel, hogy szeptembertõl csak
akkor tudják tovább mûködtetni a tûcsereprogramot, ha a jelenlegi 6 millió forintos éves alaptámogatás helyett 30 millióval támogatja a kormányzat a program
mûködését. Az alapítvány közölte, hogy
– elõreláthatólag augusztus végéig – az
egy ember által kérhetõ tûk számát tízrõl „Elég a tûosztogatásból!”
kettõre csökkentik, és szerdánként nem Továbbra is tagadja a felelõsségét a Kék
lesz elérhetõ a szolgáltatás. Ezzel egyide- Pont – reagált az alapítvány közleményére a józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum elnöke,
Dr. Ferencz Orsolya. Az önkormányzati képviselõ szerint ezt
bizonyítja az is, hogy a Kék Pont
lejárató kampánynak és támadásnak nevezte azt a döntést,
amely több mint 80 ezer józsefvárosi biztonságát tartja szem
elõtt. Dr. Ferencz Orsolya kiemelte, az önkormányzat azért
bontotta fel az együttmûködést
az alapítvánnyal, mert az nem
teljesítette vállalását, miszerint
összeszedi a kerület közterein az
jûleg újabb szakmai egyeztetést kezdemé- eldobált használt fecskendõket. „Egy jól
nyeznek. Ha az állam „kiemelt program- mûködõ tûcsereprogram ellen nincs kiként deklarálja” a tûcsereprogramot, vala- fogásunk, de a tûosztogatásból már ele-
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A Liberális Párt a tûcsere mellett
A Magyar Liberális Párt hivatalos közleménye
Magyar Liberális Párt felszólítja a józsefvárosi vezetést, hogy a helyiek
érdekében biztosítsa a Kék Pont Alapítvány alapvetõ mûködését. Közleményükben úgy fogalmaznak: Az alapítvány tûcsereprogramjával eddig hatékonyan küzdött a fertõzések visszaszorításáért, de
szeptembertõl a kerület vezetése miatt
megszûnhet a tûcsere és járvány törhet ki.
Elõször a használt fecskendõk begyûjtésével volt Kocsis Máté polgármesternek baja, majd a szervezet irodájának bérleti díját
emelte fel a városvezetés drasztikusan, ké-
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sõbb a kerületi támogatás megvonásával,
majd a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumból történõ kizárással gáncsolta Kocsis a
civil mûködést. Pedig minden bizonnyal
éppen a Kék Pont Alapítvány tûcsereprogramja akadályozta meg eddig egy
súlyos járvány kialakulását. És valószínûleg a program kivéreztetése vezetett oda,
hogy 2006 óta idén elõször újra felbukkant
a HIV-fertõzés a budapesti droghasználók
körében. A számos szakmai sikert elért
alapítványtól a helyi vezetés megvont
mindent, ami az alapvetõ mûködéshez

gük van a józsefvárosiaknak” – szögezte
le a fórum elnöke közleményében.

A Kék Pont becsapta
az önkormányzatot
Józsefváros önkormányzata 2013 õszén
bontotta fel a drogos tûk cseréjével foglalkozó Kék Pont Alapítvánnyal 2010ben megkötött megállapodást. Az önkormányzat szerint, az alapítvány ígérete ellenére nem lett kevesebb a kábítószerhasználó Józsefvárosban, és a drogosokkal együtt egyre több drogdíler jelent
meg a kerületben. Számos panasz érkezett, hogy a kerületben élõk lépten-nyomon találkozhatnak a kábítószer-használók által játszótereken, homokozókban, kapualjakban, lépcsõházakban, utcákon, padok alatt, sõt az óvodaudvarokon eldobált, használt fecskendõkkel,
amelyek még a Kék Pont által elismert
adatok szerint is 70-80 százalékban hepatitisz C vírussal fertõzöttek. Az önkormányzat szerint a Kék Pont ígéretétõl eltérõen nem teljesítette azt sem, hogy
részt vesz a használt tûk rendszeres feltakarításában, összegyûjtésében. Az alapítvány éves szinten 70 ezer tûvel többet
ad ki, mint amennyi visszaérkezik hozzá. Becsapták az önkormányzatot azzal
kapcsolatban is, hogy a megállapodás
szerint nagy hangsúlyt fektetnek a megelõzésre, és a leszokás felé terelik a szerhasználókat.
kell. Romániában és Görögországban,
ahol beszüntették a tûcsereprogramokat
az intravénás szerhasználattal összefüggésbe hozható HIV-fertõzések száma járványszerû méreteket öltött. Az ukrán példa még erõsebb: a lakosság egy százaléka
lett HIV-fertõzött a tûcsere leállítása után.
A Kék Pont Alapítvány leginkább azért
lett szálka Kocsis Máté szemében, mert
munkájukkal gátolják, hogy a fideszes haverok, barátok hozzáférjenek a drogprevenciót célzó támogatásokhoz, állami
pénzekhez. Kocsis Máté, úgy tûnik, sokkal inkább érdekelt az állami támogatások
átláthatatlan elköltésében, mint egy sikeres szakmai program mûködtetésében.
Éppen ezért neki és haverjainak októberben a VIII. kerület élérõl távoznia kell.
Magyar Liberális Párt

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: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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KÖZTÉR
Beindult a Virágos Józsefvárosért mozgalom

10 ezer tõ petúnia talált gazdára
Térítésmentesen adott virágokat Józsefváros önkormányzata a kerületi társasházaknak, óvodáknak, iskoláknak, civil szervezeteknek, egyházaknak és
vendéglátósoknak. Az akció célja az volt, hogy Józsefváros minél virágosabb legyen. A múlt hétvégén 10 ezer petúnia talált
gazdára.

J

ózsefváros képviselõ-testülete május 14-i ülésén úgy
döntött, hogy részt vesz a Virágos Magyarországért Környezetszépítõ versenyben. Ennek
érdekében több programot is

elindított. Legutóbb ingyen virágot adott a kerületi társasházaknak, óvodáknak, iskoláknak, civil szervezeteknek, egyházaknak és a vendéglátósoknak is. Az önkormányzat csu-

pán két feltételhez kötötte
az akciót. Az
egyik, hogy a
jelentkezõk az
épületek közterületre nézõ
homlokzatának ablakaiba
és egyéb, a
homlokzaton
elhelyezkedõ
felületeire helyezzék ki a
petúniákat, hogy azokban az
utcán sétálók is gyönyörködhessenek. A másik, hogy legalább augusztus 31-ig gondozzák a virágokat. Az akció sikeresen zárult, 10 ezer petúnia ta-

lált gazdára egyetlen hétvége
alatt.
Korábban 50 virágtartó oszlopot helyezett ki az önkormányzat, amelyek a Blaha Lujza tértõl a II. János Pál pápa térig szegélyezik a Népszínház
utca páros oldalát. A kandeláberekbe muskátlikat ültettek a
helyi lakosok és a környék önkormányzati képviselõi.

Szerkesztõségünk is csatlakozott a Virágos Józsefvárosért mozgalomhoz

Muskátlit ültettünk a Babóca bölcsõdében
A Virágos Józsefvárosért mozgalomhoz a Józsefváros újság szerkesztõsége is csatlakozott. 80 tõ muskátlit
ajánlottunk fel a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdéknek. Az intézmény kérésére a Baross utca 117. szám alatt található Babóca bölcsõdében ültettük
el a virágokat. A munka gyorsan haladt, az apróságok és szüleik is szívesen kertészkedtek.

tebb legyen. A kezdeményezésbõl
a Józsefváros újság szerkesztõsége sem szeretett volna kimaradni.
80 tõ muskátlit ajánlottunk fel a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdéknek. A virágok elültetésében a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
és Városüzemeltetési Szolgálat segítségét kértük. Ám legnagyobb
meglepetésünkre a bölcsõdések
és szüleik is szívesen kertészkedtek velünk a Babóca udvarán. A
dadák pedig megígérték, hogy
gondozni fogják a muskátlikat.

z önkormányzat nemrég mozgalmat
hirdetett annak érdekében, hogy Józsefváros minél virágosabb és rendezet-
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Virágos fõváros
Kétszázezer növényt ültetnek ki a parkokba
A már elvirágzott árvácskák, nefelejcsek, tulipánok után sem maradnak
üresen Budapest virágágyai. A városszerte elhelyezkedõ, 13 000 négyzetméternyi virágágy-felületekbe idén közel kétszáz
fajtából több mint kétszázezer darab egynyári
növényt ültetnek ki, melynek mintegy negyven százaléka magyar fajta.
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Fõkert Nonprofit Zrt. szakemberei
már a tervezés során figyelembe
veszik, hogy a város számos pontján elhelyezkedõ virágágyak fekvése, kitettsége, fényviszonyai, talajtulajdonságai,
vízellátási lehetõségei meglehetõsen
különbözõk. Az idén is a már jól bevált
fajták képviseltetik magukat a legnagyobb százalékban a budapesti virágágyakban. A változó idõjárási trendek
miatt igyekeznek sok magyar fajtát alkalmazni, melyek város- és szárazságtûrése kiemelkedõ. A 2014-es esztendõ
a Család Nemzetközi Éve, így intenzív,
élénk, vidám színek, dinamikus, változatos formák jellemzik a kiültetéseket.
Legnagyobb arányban begónia, kakastaréj, verbéna kerül a fõvárosi virágágyakba.

A

INTERJÚ

Büszkeség Józsefvárosban rendõrnek lenni
Beszélgetés Segyevi Zoltán kapitányságvezetõvel
Május elsején volt egy éve, hogy
megbízták a józsefvárosi rendõrkapitányság vezetésével. Az önkormányzat képviselõ-testülete ellenszavazat nélkül fogadta el az általa
készített beszámolót a kerületi rendõrség elmúlt évi tevékenységérõl.
Ideje, hogy a Józsefváros olvasói is
megismerkedjenek Segyevi Zoltán
rendõr alezredessel.
ég csak harminckilenc éves lesz,
de már õszül kicsit. Nem tudni,
hogy a géneknek vagy a hivatásának köszönhetõen. Hobbija? „Hogy
rendõr vagyok. Ez a munka elég sok idõt
elvesz” – feleli. A felesége megértõ: maga
is a rendõrségnél dolgozik. Két gyermekük
van, egy nyolcéves kisfiú és egy tizennégy
éves nagylány.
Biztonságtechnika szakon végzett, a
Nemzetvédelmi Egyetemen, de van egy
pedagógus-diplomája is. „Mindig szerettem tanulni” – magyarázza. A rendõri
munkát segítésnek tartja. Valószínûleg a
vérében van a segítõkészség, ezért is jár
rendszeresen vért adni. Kevés szabad idejében szeret olvasni, túrázni, a családjával
együtt lenni. Régebben sportolt, karatézott, kosárlabdázott, futott maratont is,
elég jó eredménnyel, most kevesebb ideje
jut a sportra, de fut még ma is a feszültség
levezetésére. Azelõtt teljesítménytúrákat
teljesített, most az Országos Kék Túrát járja be a kollégáival.
– Gondolom, nem sokan irigyelték egy évvel
ezelõtt, amikor megbízták a józsefvárosi rendõrség vezetésével. Mennyire ismerte akkor a kerületet?
– Édesanyám itt dolgozott 27 évig az Auróra utcai rendelõben, ezért aztán ismertem
a kerületet saját tapasztalatból is. Úgy gondolom, hogy nem olyan rossz a közbiztonság, sõt sokkal jobb annál, mint ami az átlagemberek fejében van.
– Elõzõleg a II. kerületben dolgozott. Ott
azért kicsit más volt, nem?
– Ott más a közeg, így más jellegû a terhelés is. Józsefvárosra viszont nagy figyelem irányul rendõrségi berkekben is. Olyan
segítséget kapunk, amit nem minden kerület kap meg. Emiatt elég jó eredményeket is
tudtunk elérni.
– A bemutatkozásakor három fõ kerületi probléma megoldását tûzte célul maga elé: a hajléktalankérdést, a prostitúciót és a kábítószer-problémát. Mit sikerült elérni ezeken a területeken?
– Az elsõ problémakör megoldására idõközben a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Közrendvédelmi Fõosztály Metró Rendõr-

M

ségi Osztály állományából külön kiképeztek 16 rendõrt, akik intézkednek azokkal a
személyekkel szemben, akik megsértik az
életvitelszerû közterületi tartózkodás szabályait. Ha a mi járõrünk az utcán lakó emberrel találkozik, akkor ezt a csoportot értesíti, ahol van orvosi támogatás, szociális
munkások stb. Az elsõdleges cél az volt,
hogy senki se fagyjon meg az utcán. Ez sikerült is.
Prostitúció ma is van, de sikerült visszaszorítani. A korábbi helyszíni bírságolás
helyett akit csak lehetett, azt gyorsított eljárás keretében bíróság elé vittük, ahol megkapta a rá kiszabott büntetést. Nagyon sok
ilyen intézkedésünk volt. A kábítószerterjesztõket is igyekszünk a forgalomból kivonni. Havonta végeztünk elfogásokat,
több terjesztõi csoportot sikerült felszámolnunk. Tudjuk, hogy melyek a problémás
területek a kerületben. Ezeket folyamatosan dolgozzuk fel, és ha fennállnak a törvényi feltételek, akkor intézkedünk.
– A pszichodrogok terjesztõivel szemben is?
– Valóban meg kell különböztetni a hagyományos kábítószereket és az utóbbi
idõben terjedõ pszichodrogokat. Utóbbiak
esetében a büntetési tételek még a terjesztõk esetében is sokkal kisebbek. Nekünk
komoly bizonyítékok szükségesek. Ha valamilyen anyagnál felmerül a gyanú, hogy
kábítószertartalmú lehet, szakértõt rendelünk ki, aki megállapítja, hogy annak minõsül-e. A kábítószerkérdés megoldása
azonban nem csupán rendészeti feladat,
ezért együttmûködünk az önkormányzat-

tal, a közterület-felügyelettel, aktívan részt
veszünk a kábítószerügyi egyeztetõ fórum
munkájában stb.
– Szemmel láthatóan megnõtt a rendõrök jelenléte közterületeinken, és a bûnügyi statisztikáink is javuló tendenciát mutatnak. Ez minek
köszönhetõ?
– Annak, hogy több rendõr volt az utcán, megvannak a pozitív hozadékai.
Csökkent a közterületen elkövetett bûnesetek száma, így a személygépkocsi-lopások és a jogtalan gépkocsi-eltulajdonítások
száma is. Az elmúlt öt évben nem volt
még ilyen kevés. Kiemelném a rablások
számának 23 százalékos csökkenését, de
szinte minden téren csökkent az elkövetett
bûncselekmények száma, és nõtt a felderítetteké. Sajnos a gépkocsi-feltörések száma nõtt, ezért az idei év egyik feladata
ezek csökkentése. Megszaporodtak a garázdaságokkal és a kábítószerrel kapcsolatos eljárások is, aminek viszont az az oka,
hogy gyorsabban kiértünk a helyszínre,
hatékonyabban és következetesebben léptünk fel az elkövetõkkel szemben. A reagálási idõ javulásában és a láthatóság tekintetében a készenléti rendõrség jelenléte
is segített bennünket. De tõlük függetlenül
is 40 százalékkal növeltük a közterületi jelenlétünket.
– Rendõröktõl hallottam, hogy az a legjobb
bûncselekmény, amelyet el sem követnek.
– Így igaz. A rendõrség azért van, hogy
megelõzze a bûncselekményeket. De várjuk a lakossági bejelentéseket is. A bizonyításhoz gyakran tanúkra van szükség, másrészt bûncselekményeket is megakadályozhatunk lakossági közremûködéssel.
Mi a közterületi jelenlétünkön kívül felvilágosítással és tanácsadással tesszük ezt.
„Szomszédsági rendõreink” ezért járják a
Magdolna negyedet. Kollégáink rendszeresen megjelennek iskolákban, nyugdíjas
intézményekben. Az önkormányzat káptalanfüredi táborában is több alkalommal
nyújtottak baleset- és bûnmegelõzési tanácsokat. Ezt idén nyáron is folytatjuk.
– Most, egy év után milyennek látja a szolgálati helyét?
– Pozitív tapasztalatom, hogy sok olyan
kollégával találkoztam, akik büszkék rá,
hogy józsefvárosi rendõrök. Ha sokat kell
is dolgozni, aki itt eltölt jó pár évet, annak
megvan a tekintélye a szakmában. Nekem
is nagy kihívás és megtiszteltetés, hogy itt
szolgálhatok. A munka meghozza az eredményét. Azt várom a kollégáktól, hogy szívesen és elhivatottságból dolgozzanak itt.
Tudjuk, hogy a mi munkánknak soha sincs
vége, de megteszünk mindent, hogy biztonságosabb legyen a kerület.
B.É.
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Pünkösd elé
„Kovácsék válnak – az asszony teljesen
tönkrement, nem így képzelte el az életét!”
„Veri a gyerekét – lélektelen bitang, fõleg, ha
olyan részeg, mint a malac!”
„Két politikus egymásnak ugrott. Csak gyûlölködni tudnak. Lélektelen társaság!”
Mit lehetne tenni? Éljünk lélek nélkül:
öljük meg a családot, a közösséget, a
társadalmat? De akkor mi lesz velünk,
hiszen élni szeretnénk, mégpedig boldogságban – de így, tele gyûlölettel, lélek nélkül, lehetetlenség! Látszólag
nincs megoldás.
z volt Jézus Krisztus tanítványainak is a gondja. Mesterüket megölték. Még a katonákat is
lefizették, hogy azt hazudják: a tanítványok ellopták Jézus holttestét. De a tanítványok itt ülnek, és
nincs közöttük Jézus. Most mi
lesz: „zárták az ajtót, mert féltek”.
Ezzel a félelemmel van tele minden család (mikor megy szét a házasság több gyerekkel?), minden
munkahely (mikor tesznek lapátra?), ezért félünk az utcán õrülten
száguldó autóstól, ezért félünk –
egy idõ után még önmagunktól is!
És akkor erre emlékezünk Pünkösdkor:
„Mikor elérkezett Pünkösd napja, hirtelen
mintha szélvész közeledett volna, zaj támadt az égbõl, és egészen betöltötte a há-

E

zat, ahol összegyûltek. Majd pedig szét2. Megerõsítjük azokat, akik érzik:
oszló, tüzes nyelvek lobbantak föl elõttük, egyedül gyengék. Közülük tizenkettõnek
és leereszkedtek mindegyikükre. Vala- „lábát mostuk”, mint Jézus tette tanítvámennyien elteltek Szentlélekkel.”
nyaival Nagycsütörtökön. Igen, a hajléktalanokat. Õket konfirmáljuk/bérmáljuk
Az egyetlen megoldás lélektelen társa- Pünkösdvasárnap délután 3 órakor a hajdalmunkban: visszahozni újra a Szent- léktalan szentmisén. Érdemes lenne egylelket.
szer benézni a templomba. Legalább PünJózsefvárosban idén mi így tesszük:
kösdkor!
1. Várjuk a Szentlelket. A katolikus Egy3. Megköszönjük Isten Szentlelkének,
ház egyik legértékesebb közösségét hogy eljött hozzánk, ide, Józsefvárosba.
Emmanuelnek hívják. Nevük azt jelenti: Abba a kerületbe, ahol annyi más vallású,
„Velünk az Isten”. Ha valaki többet akar más meggyõzõdésû ember él. Nekik szól
tudni róluk, az Egyházközségi Tudósítót harmadik meghívásunk: Pünkösdhétfõn,
ajánljuk, amelyet a héten már megtalálnak a munkaszüneti napon, este a 6 órai mise
a templomban. Orvosok, mérnökök, taná- után ökumenikus közösségeink vezetõirok, tudósok alkotják a közösséget. Eljön- nek egyike, egy adventista lelkipásztor
hirdet igét, s gyülekezetének fiataljai muzsikálnak. Vidékrõl is
érkezik egy csoport – nekik fontos, hogy együtt legyenek velünk. A plébániatemplom gitáros kórusa is megköszöni a
Szentlélek kiáradását kerületünkre, életünkre. És el ne feledjem, a hajléktalanokból alakult
„Illés-dalárda” (elképzelhetjük
megfáradt, nyomorult és mégis
lelkes éneküket) is megköszöni
Isten Lelkének eljövetelét, a
Pünkösdöt.
Azért írtam le ezeket a sorokat, hogy meghívjam testvéreinek ide, közénk a Józsefvárosba, hogy met. Fõként azt, aki úgy érzi, hiányzik éleegyütt hívjuk, várjuk az Isten Lelkét, a tébõl, családjából, környezetébõl a lélek,
Szentlelket. Június 7-én, szombaton, Pün- Isten Szentlelke.
kösd vigíliáján, este 6 órakor kezdõdik a
Bajzáth Ferenc
közös imádság.
józsefvárosi plébános

Koszorúzás Bauer Sándor emlékére
A megszállás ellen tiltakozott
Éppen egy évvel ezelõtt, 2013.
május végén, a Hõsök napja
alkalmából áldotta meg Tõkés László református püspök
Bauer Sándor mellszobrát. A
szovjet megszállás és a kommunista diktatúra elleni tiltakozásul önmagát 1969. január
20-án felgyújtó mártír szobrát
Kocsis Máté polgármester két
évvel ezelõtt avatta fel a józsefvárosi Mátyás téren.
riznünk kell Bauer Sándor
emlékét, hogy soha többet
ne fordulhasson elõ az az állapot, amely miatt a fiatalember
az önfeláldozást választotta. Ez
a tett is hozzájárult ahhoz, hogy
most demokrácia és szólásszabadság legyen hazánkban, nem
úgy, mint a hatvanas években

Õ
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Zentai Oszkár megkoszorúzta Bauer Sándor mellszobrát

volt. Szüleinek címzett búcsúlevelében Bauer Sándor arról
szólt, hogy „szeretnék élni, de
most szénné égett holttestemre

van szüksége a nemzetnek” –
mondta az ünnepségen Zentai
Oszkár önkormányzati képviselõ. A Fidesz józsefvárosi cso-

portjának alelnöke beszéde után
koszorút helyezett el a bronz
mellszobornál.
A szovjet megszállás és a
kommunista diktatúra elleni tiltakozásul Bauer Sándor 1969. január 20-án nem sokkal egy óra
után gyújtotta fel magát a Nemzeti Múzeum elõtt. A helyszínen
többen próbáltak rajta segíteni,
mielõtt a Központi Honvéd Kórház égési osztályára a mentõk
elszállították volna. A tizenhét
éves fiatalembert január 22-én a
kórházi ágyán elõzetes letartóztatásba helyezték, de másnap
belehalt sérüléseibe. Bauer Sándor mártír tettét a korabeli sajtó
igyekezett egyszerû öngyilkosságként beállítani, temetését
nagy titokban, január 28-án tartották. Bauer Sándor tiszteletére
2012 márciusában állítottak
szobrot a józsefvárosi Mátyás téren a mártír nagybátyja, az áprilisban elhunyt Vácz Gyula kezdeményezésére.
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A Józsefvárosi Galéria programja
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883
(A Corvin negyed metró- és villamosmegállónál)

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ
 „Hatvanszor ötven”– Szabó Tamás szobrász-, festõ-, grafikusmûvész kiállítása
2014. június 6. péntek, 18 óra
Megtekinthetõ: 2014. június 6. – július 3. (ingyenesen, hétköznap 8–18,
szombaton 10–15 óráig)
A kiállítást megnyitja: Sipos
Endre mûvészetfilozófus
Közremûködõk:
Dormán Emese (cselló), Pesti Mónika
(cselló), Bara Péter
(brácsa), Álmos Csaba
(cselló)
Szabó Tamás Munkácsy Mihály-díjas
képzõmûvész, a Ma-

PÁRBESZÉD HÁZA
(Horánszky utca 20.)

 Június 5-én 18 órakor a kápolnában Illés-Bódi Barbara festõmûvész
„Arculat-Karcolat” címû kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Raduly József, a Magyar Kultúra Lovagja. A programban közremûködik: Jónás Judit színmûvésznõ, valamint Simon István és Rostás
Paula táncosok. Gitárkíséret: Illés
Henrik Kevin. A kiállítás június 30-

gyar Mûvészeti Akadémia tagja.
1979-ben diplomázott a budapesti
Iparmûvészeti Fõiskolán. Tagja a
MAOE-nak, a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének. 1999-ben Szentendrén, a Szamárhegyen épített mûtermes lakást,
azóta ott és Budapesten, a Százados
úti Mûvésztelepen dolgozik. Tizenhét éves korától kiállító
mûvész. Bár munkásságában a szobrászaton van a
fõ hangsúly, festményei,
grafikái is a legjobbak sorába emelik. A Józsefvárosi Galériában most fõképp
50×60 cm méretû festményeit, grafikáit láthatjuk,
melyek eddig még nem
szerepeltek kiállításon.

ig látogatható hétköznaponként, 15
és 18 óra között.
 Június 7-én 17 órakor a Jezsuita
Roma Szakkollégium jótékonysági
koncertje. A kollégium zenészhallgatói a komolyzenei koncert bevételével a marosszentgyörgyi cigánytelepet támogatják. Pártoló
jegy: 500 Ft.
 Június 7-én ismét Hencida táncház a konferenciateremben 19 órai
kezdettel.

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

 Június 12. csütörtök, 18 óra:
Felvidék 1918–1928 – Az elsõ évtized
csehszlovák uralom alatt
Popély Gyula történész új kötetét bemutatja: Dr. Izsák Lajos
történész, professor
emeritus, az MTA
doktora. Vendégek:
Koltay Gábor, Raffay Ernõ, Takaró Mihály és
még sokan mások. Az
est végén a szervezõk
szerény fogadással látják vendégül a közönséget.

A Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt a
Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából rendezett
Trianoni Emlékhangversenyre.
Idõpont:
2014. június 4., szerda, 19 óra
Helyszín:
Építész Udvar, 1089 Budapest,
Ötpacsirta utca 2.
Ünnepi beszédet mond:
Sántha Péterné
alpolgármester

Közremûködik:
a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán
férfikar és Papp Gyula zongoramûvész
Vezényel: Pálinkás Péter karnagy
A megemlékezés után lehetõség nyílik
mécsesek elhelyezésére a
Magyar Igazság Kútjánál.

Napjaink embere számára a Szlovák
Köztársaság tökéletes nemzetállam benyomását kelti. Szinte már hihetetlennek
tûnik, hogy az ország területe ezer éven
át a magyar állam szerves része, annak
„felföldje”, „felvidéke” volt. A magyar etnikai terület összezsugorodott, „nemzetiségileg vegyes területté” vált, az egykori
német és rutén népesség pedig jelentéktelen szórvánnyá csökevényesedett. Ha
csupán mutatókban vetjük össze a száz
év elõtti és a mai állapotokat, akkor is feltûnhet a változások rendkívüli, természetellenes mértéke. Popély Gyula Felvidék-sorozatának immár második része
(az elsõ Felvidék 1914–1920 címmel jelent
meg 2010-ben) az elszakított északi országrészben élõ magyarság helyzetét
vizsgálja új kutatások alapján, a kényszerû realitássá váló Csehszlovák Köztársaság elsõ tíz évében.

 Június 18. szerda, 10 óra: Dr. Iván László professzor: „Korosodás vagy kórosodás” címû elõadása (Batthyány-Strattmann László Idõsek Akadémiája)
Ez az akadémia „ismeret- és szeretetiskola
vizsgadrukkok nélkül,
mely egyszerre okosít
és mûvel, önbizalmat
támaszt, nem utolsó
sorban valakihez, valamihez, valahova tartozást biztosít – egyszóval megelõzi és oldja is
a magányt. Mindez olyan spirituális élményt is jelent, mely a Végtelenben vándorló Ember számára a Hit, Remény és
Szeretet erejét adja.” (prof. Dr. Iván László)
 2014. JÚLIUS 1. – AUGUSZTUS 15.:
NYÁRI SZÜNET
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REJTVÉNY

Mesepalota a Galériában

Paraszolvencia

Különleges élményben volt részük a Mesepalota óvodásainak május 28-án a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpontban, Gryllus Vilmos ugyanis külön nekik tartott
vidám, játékos hangulatú koncertet. A rendezvényre a Józsefvárosi Önkormányzat által útnak indított, óvodásoknak szóló, ingyenes programsorozat keretében került sor.
Galéria
épülete
már kora délelõtt
vidám, önfeledt gyermekzsivajtól volt hangos, a gyerekek ugyanis
a koncert elõtt kézmûves
foglalkozásokon
vettek részt, ahol egyebek között szélforgót készítettek és papírt meríFOTÓ: AISSOU ERZSÉBET
tettek, amelyre aztán
csodaszép szalvéták segítségével varázsoltak képeket. Mindez
kitûnõ alaphangulatot teremtett Gryllus Vilmos koncertjéhez,
aki ezúttal is egy varázslatos mesebirodalomba repítette a kicsiket, akik már a koncert kezdetén vele együtt énekelték a népdalokat és a jól ismert Kaláka–mûveket. Egyszerre szórakoztak és
tanultak ezen a délelõttön, a zenész különbözõ zenei stílusokkal ismertette meg õket, de a megzenésített versek elõadása
elõtt mesélt egy kicsit a költõkrõl is. A cselló segítségével életre
keltek Kányádi Sándor és Sarkadi Sándor sorai. A koncert elõtt
Sántha Péterné alpolgármester asszony is köszöntötte a kicsiket, akik az élmény mellé finom kakaót is kaptak ajándékba az
önkormányzattól, amit a tánctól és énekléstõl megszomjazott
ovisok a koncert végén jóízûen meg is ittak.
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Apróhirdetés
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve vállalom becsületesen
ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 06-70-550-0269
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljeskörû márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438
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

Arany-ezüst vétele a legjobb napi
áron. Hagyatékot készpénzért vásárolok. VII., Wesselényi utca 19.
Tel.: 317-9938, www.louisgaleria.hu
Pataki & Kürth Liftszerviz Kft. Felvonó-telepítés, karbantartás, hibaelhárítás, felújítás, távfelügyelet, kamerák
elhelyezése. Tel.: 06-20-925-2133,
liftszerviz@liftszerviz.hu
Kálvária térnél 2004-ben épült, liftes
házban, 32 nm-es, emeleti, utcai,
napfényes, jó állapotú önkormányzati lakásomat nagyobbra cserélném. Tel.: 06-20-501-8604
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

JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó:
JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.  Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán
 Felelõs szerkesztõ: Zelnik Bálint  Szerkesztõk: Bogdán Éva,
D. Szabó Miklós, Nedbál Miklós  Irodavezetõ: Tóth Józsefné
 Fotó: Huszár Boglárka, Nyári Gyula, Ványi Ákos  Szerkesztõség:
József krt. 59–61., Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038,
E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu  Tördelés: Báti Gabriella,
Imrik Attila  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.  Terjeszti a DM
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Vízszintes: 1. Párbeszéd az orvos és betege között. Az orvos
kérdése, elsõ rész. 14. Francia hordozórakéta-típus. 15. Útban otthonunkhoz, népiesen. 16. Körömmel védekezõ. 18. Nagyobb számú. 19. Mûvészi meztelenség 20. Nyári hónap, röv.. 21. Páratlanul
laza! 23. Minimum, minutum, röv. 25. Az asztácium vegyjele. 26.
Bécs határai! 28. … nostra (a mi ügyünk), a szicíliai maffia jelszava.
30. Für … Fälle; mindenesetre, németül. 32. Official Zombie Club,
röv. 34. Az orvos következõ kérdése, azaz a vicc poénja. 37. Egyik
helyre sem. 39. Arra helyez. 41. Pedagógusi hatás alatt van. 44. A
helyett ó-val ejtõ. 45. Attila egyik beceneve. 46. Származik. 48. Félórás! 49. A hélium vegyjele. 50. Special Touring Edition; speciális
utazási kiadó, röv. 53. Középen kiad! 54. Irán uralkodója volt. 56.
Egyesült Államok. 58. Zagyva-parti község Heves megyében. 60.
Testépítõ sportág, esetleg aerobikkal kiegészítve. 63. A harcászat
magas fokát mûvelõ. 66. Róma városrésze volt, ma Lazio.
Függõleges: 1. Európa-bajnok úszónõ (Zsuzsanna). 2. Idõmérõ
eszköz. 3. Majom doktornõ A majmok bolygója címû Pierre Boulleregényben. 4. Egyszeres válogatott labdarúgó csatár (Lajos, 1928).
5. Bizonytalanul áll. 6. Kórházi osztály. 7. Svájc autójele. 8. A madarak királya. 9. Muszkli. 10. Madagaszkáron honos félmajom. 11.
Trafóban van! 12. Victor Vasarely monográfiája. 13. Használó. 17.
Nehézfém. 22. Ha a gyûlölet jelzõje, az mélyrõl jövõ. 24. Émile Zola regénye. 27. Karácsony éjjele. 28. Nem játszik becsületesen. 29.
Belül odaér! 31. Tartozást megad. 33. … Baker; legendás hírû jazztrombitás. 34. Esztendeje. 35. Nat …; Tandori Dezsõ álneve. 36. Kazettamárka. 38. A juh rendszertani neve. 40. Orvosi diagnózis. 42.
Kicsinyítõ képzõ. 43. … and dumb; siketnéma, angolul (DEAF). 45.
Az orvos kérdésének második része. (Erre a beteg nemmel válaszol.) 47. … Alighieri; az Isteni színjáték költõje. 51. Londoni képtár. 52. Kesernyés (megjegyzés). 54. Rúd, pálca, németül (STAB). 55.
A gyermekgyógyászat magyar nagyja (Pál). 57. Vezérkari fõnök az
I. világháborúban (Artúr). 59. Cégtulajdonos, röv. 61. … de France;
francia vidék. 62. … rosa; titokban. 64. Az argon vegyjele. 65. Azonos zenei hangok.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: 06.24. A május 6-ai rejtvényünk megfejtése: Ó halleluja, május a szívekben,/ Hozsanna, nékem ezt kell énekelnem: Az Isten legszebb gondolata lelkem! Nyerteseink: Németh László, Szántó Péter. A május 13-ai rejtvényünk megfejtése: Homály. A bimbós sombokor/ ködpermetegben ázik./ Hozok
egy ágat, vízbe tedd,/ vázádban kivirágzik. Nyerteseink: Kálmán
Ádámné, Szita Sándorné. A könyvjutalmat személyesen vehetik át
a szerkesztõségünkben.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Óvatosan
a szõrtelenítéssel!
A szalonna
gyógyító ereje
legújabb kutatások kiderítették, hogy a szalonna erõsíti az immunrendszert, nem hiába, hogy
nagyszüleink, dédszüleink
erõsek és egészségesek voltak fogyasztásától. Ez annak köszönhetõ, hogy a
szalonna az Omega-6 zsírsavak csoportjába tartozó
arachidonsavat tartalmaz,
ami elõsegíti a koleszterinszint csökkenését, és javítja
a szervezet ellenálló képességét. A zsírok kis mennyiségben jótékony hatással
vannak a szívre és a véredényekre. Szabályozzák a belsõ szervek izmainak összehúzódásait, a szívizmot és a
vérnyomást is. A dohányosoknak jó, ha fogyasztanak
kis mennyiséget, mert szelént tartalmaz, ami erõsíti
az immunrendszert. Az alkoholmérgezést is enyhíti,
mivel a gyomorfalat zsírral
vonja be, így megakadályozza az alkohol gyors felszívódását. A disznózsírt
idõtlen idõk óta használják
a népi orvoslásban is!
Kiss Éva

A

berrel, vagy otthon, krémekkel vagy borotvával is eltávolíthatók. Egy a fontos, legalább 24
órával a napozás elõtt tegyük ezt meg. Bármeezdõdik a nyár, a nagy melegben vetkõ- lyik szõreltávolítási módot választjuk, bõrünk
zünk, s egyre inkább zavarnak bõrünkön sokkal érzékenyebb lesz utána. Hagyjunk egy
a kikandikáló szõrök.
kis idõt, hogy regeneráNem mehetünk ki az utlódjon, megnyugodjon.
cára és fõleg a strandra,
Bõrnyugtató krémekkel
mint egy majom! Egyérsegíthetünk ezen. Bõrtelmû: meg kell szabatípustól függõen 1-2
dulnunk tõlük! Hogy
nap, míg eltûnnek a pimelyik módszert város szõrtüszõpöttyök,
lasztjuk, azt mindenki
de ha erre ránapozunk,
maga döntse el. Lehet
bizony pigmentáltan,
gyantáztatni szakemfoltosan fogunk lesülni!

K

A petrezselyem
gyszerre
vitaminbomba,
gyógynövény és pótolhatatlan ételízesítõ. A leggyakrabban használt zöldfûszerünk. Friss íze feldobja az
ételeket, de csak a fõzés
végén adjuk hozzá, hogy
aromája és vitamintartalma megmaradjon. Vannak olyan ételek, amelyek elképzelhetetlenek nélküle, mi
hetek óta újkrumplit eszünk
vele! Igen magas vitamintartalma miatt jót tesz a szürkületi vakságban szenvedõknek, de látásunk javára
is válik. Hölgyeknek, a nehéz napok alatt csökkenti a görcsöket, és segít beállítani a ciklust.
Magas kalciumtartalma miatt tisztítja a vízhólyagot, és serkenti a vese mûködését. Érdemes

E

teát fõzni belõle. 2 teáskanálnyi levelet vagy
gyökeret kell összeaprítani, majd azt 3 dl vízzel leforrázni és negyed órára állni
hagyni. Fõként étkezés elõtt
ajánlott elszürcsölgetni.
Ha pedig magában
esszük, kiváló csodaszer a szájszag megszüntetésére. Ennek
tudatában vegyük és
együk, mert a szervezet hálás lesz érte. Hosszú hónapokig eláll frissen szedve. Régi
trükk fóliába csomagolva a
mélyhûtõben tárolni. Így 2-3
hónap elteltével is épp olyan
íze lesz az ételnek, mint ha frissen vágtuk volna
bele. Nem muszáj fagyasztani, szárítani is tökéletes. Ha pedig egybõl felaprítjuk és sóval összekeverve egy légmentesen zárható üvegbe teszszük, mindig kéznél lesz!

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Baconos csirkemell õzgerincformában
Hozzávalók:
2 db tojás, 80 dkg csirkemell,
20 dkg ízlést szerinti sajt,
40 dkg szeletelt bacon,
3 ek. liszt, 4-5 ek. tejföl,
1 csokor petrezselyemzöld,
2 mokkáskanál só,
bors ízlés szerint.
A forma kikenéséhez használjunk vajat
vagy margarint és zsemlemorzsát.
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Elkészítése:
A tojásokat, a sót, a borsot, a lisztet, a tejfölt, az apróra vágott petrezselymet és a
reszelt sajtot összekeverjük. A csirkemellet apróra felkockázzuk és a masszához
keverjük. Az õzgerincformát kivajazzuk,
majd zsemlemorzsázzuk és baconnel kibéleljük. A csirkemelles masszát belerakjuk a formába, a kilógó bacont pedig ráhajtjuk. Elõmelegített sütõben 170 fokon
40 percig sütjük, majd egy tepsire borítva
addig sütjük, míg a bacon megpirul. Szeletelve tálalhatjuk.

HIRDETMÉNY
Álláskeresõ? Vállalkozzon!
Segítünk összeállítani üzleti tervét a Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ „Pályázat az álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásra” címû pályázathoz.
A támogatás formái: A: max. 2 millió Ft összegig
terjedõ tõkejuttatás (vissza nem térítendõ); B: max.
6 hónap idõtartamra, havonta a kötelezõ legkisebb munkabér összegéig (101.500 Ft/hó) támogatás; C: a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei (max. 50.000 Ft).
Ha szeretné önfoglalkoztatóként folytatni a pályáját, vagy egységben látni az üzleti ötletét, marketinggel erõsíteni pozícióját, látókörét gazdasági ismeretek terén bõvíteni, vegyen részt a kétnapos felkészítésen!
Tartalma: Elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált felkészítés,
vállalkozói ismeretek speciális igényeknek megfelelõen.
Tematika: Az ötlet és tervezés végiggondolása, a vállalkozásalapítás, a mûködtetés lehetõségei és kockázatai. – Választható jogi formák, a vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendõk. – Marketing és marketingkommunikációs ismeretek, értékesítés, ügyfélcentrikus vállalkozás. – A kisvállalkozások pénzügyei. – Üzleti terv
készítése.
A következõ tréning idõpontja: 2014. június 12. és június 16.,
9.00–16.00 óra. Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
(1085 Budapest, Horánszky u. 13.)
A szolgáltatás díja: Bruttó 35.000 Ft (a tréning napján kell készpénzben befizetni). A költségét megtéríti a pályázatot befogadó kerületi
munkaügyi kirendeltség!
Várjuk jelentkezését az info@h13.hu e-mail címen!

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Intézményünk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nyári
napközis tábort szervez.
Idõpont: 2014. június 16-tól
augusztus 16-ig (hétfõtõl –
péntekig: 13-tól 16 óráig)
Helyszín: JSZSZGYK - Gyermekjóléti Központ (1089 Budapest,
Kõris u. 35.), valamint szabadtéri foglalkozások
Budapest területén (Népliget, Orczy-kert stb.).
Program: Társasjátékok, kézmûves foglalkozások,
sportfoglalkozások, ügyességi vetélkedõk, háztartási
ismeretek, múzeum-, mozilátogatások, kirándulás.
A tábort heti turnusokban szervezzük. A foglalkozások ideje alatt folyamatos felügyeletet biztosítunk a
részt vevõ gyermekeknek. A tábort egyhetes
káptalanfüredi nyári táboroztatással zárjuk
a Balatonon: 2014. augusztus 11-tõl 16-ig.
Jelentkezni a JSZSZGYK – Gyermekjóléti Központ
családgondozóinál lehet.
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HIRDETÉS

Álláskeresõk figyelem!
Józsefváros a 2014. évi hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás keretében 60 fõ részére azonnali kezdéssel
állást ajánl határozott idõre utcaseprõ munkakörben.
A munkavégzés a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat foglalkoztatásában
2014. szeptember 30-ig 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, amihez 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. június 30.
Kérjük, hogy személyes jelentkezésekor jelen hirdetést vigye magával, vagy hivatkozzon a hirdetésre!
Felhívjuk a Munkaügyi Kirendeltséggel együttmûködõ álláskeresõk figyelmét, hogy a felajánlott álláslehetõség
visszautasítása szankciót von maga után az alábbi esetekben:
– közvetítés visszautasítása;
– foglalkoztatási-egészségügyi szakvélemény határidõre történõ bemutatásának elmulasztása;
– közfoglalkoztatónál meg nem jelenés munkafelvételre;
– munkaügyi kirendeltségre leigazolt közvetítõ lap határidõre történõ leadásának elmulasztása.
Szankció esetében az álláskeresõk nyilvántartásából törlésre kerül az álláskeresõ, valamint az aktív korúak
ellátása is megszûnik. Ez az ellátás csak a munkaügyi kirendeltséggel való újabb egy évi együttmûködés
fennállása esetén kérelmezhetõ újra.

Innováció a Mándy Iván
Szakképzõ Iskola és Speciális
Szakiskolában
2013. május 1. és 2015. április 30. között a
TÁMOP-3.1.4-12/1 pályázat keretében
számos újító kezdeményezés, színes program valósul meg iskolánk székhelyén és
telephelyén – diákjaink nagy örömére.
Intézményünk elsõ uniós pályázatának
alapvetõ szakmai céljai: egészségfejlesztõ,
szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók
egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a
testmozgás iránti igény kialakítása érdekében; a pedagógiai
kultúra folyamatos fejlesztését elõsegítõ tanártovábbképzések;
jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe; új, szélesebb körû együttmûködések kiépítése egészségügyi, civil szervezetekkel, iskolákkal; a mindennapos testnevelés megvalósítását segítõ sporteszközök beszerzése.

A Mándy Iván
Szakképzõ Iskola
(VIII., Elnök u. 3.)
felvételt hirdet az érettségire felkészítõ képzés
nappali és esti évfolyamaira.
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A pályázatnak köszönhetõen az elmúlt egy év során 150 diákunk volt erdei iskolában, a félévente megrendezett – és a diákok körében meglehetõsen népszerû – egészségnapon 300-400
diákunk vett részt mindkét feladatellátási helyen. A mindennapos testnevelés keretein belül különbözõ sportkörök mûködnek, heti rendszerességgel úszásoktatás is zajlik. Komplex közlekedési ismeretek nyújtása, a KRESZ alapvetõ ismerete a tanulók balesetmentes közlekedését segíti.
A testi erõnlét mellett a diákok mentális egészségét szolgáló
programok (média felelõs és tudatos használata, konfliktus- és
agressziókezelési programok, az egyéni megküzdõ képesség
fejlesztése) szerepelnek innovatív elemként. Nevelõi munkánkban folyamatosan nagy hangsúlyt kap a drogprevenció, melyet
a projekt rendezvényei célzottan vagy – az egészséges életmód
népszerûsítésével, a szabadidõ tartalmas eltöltésével – közvetett módon szolgálnak.
(www.mandysuli.hu)

A szakiskolát végzettek középiskolája 2 éves.
Jelentkezni lehet szakiskolai végzettséggel vagy más
középiskolai végzettség beszámításával.
Felvételi nincs, beiratkozás:
2014. június 25-én és 2014. augusztus 25-én.

