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Mindenhol lesznek kamerák
Negyedmilliárdot nyert Józsefváros

BERUHÁZÁS

Elkészült az új Fradi-stadion
A legek stadionja július végén nyit
Határidõ elõtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel elkészült az új Fradistadion – jelentette be Fürjes Balázs. Ferencváros labdarúgócsapatának új stadionja július végén nyitja meg kapuit a nagyközönség elõtt.

ürjes Balázs budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos elmondta: az Üllõi út és a Könyves
Kálmán körút keresztezõdésénél elhelyezkedõ létesítmény a bontással együtt
14 hónap alatt készült el, „ez ebben a
nagyságrendben egyedülálló. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy az új Fradi-stadion a
legek stadionja lett, s nem csak azért,
mert Magyarország legeredményesebb,
legnépszerûbb, egyben leghíresebb futballcsapatának otthona” – jelentette ki a
kormánybiztos, kiemelve: ebben a kategóriában ez a világ leggyorsabban felépült arénája, amely a 21. század technikai vívmányait felhasználva Európa legkorszerûbb, valamint leginkább környezettudatos stadionja is.
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figyelik. Fürjes Balázs azt mondta, a beruházás közel 40 százaléka visszafolyik a
költségvetésbe az építkezés alatt, illetve az
azt követõ egy évben különbözõ adónemek formájában. Az arénában mûködõ
kamerarendszer egy speciális számítógépes technológiával egészül ki, ennek köszönhetõen akár mérkõzés közben is van
lehetõség a játékosok teljesítményének
minden részletre kiterjedõ figyelésére és
elemzésére, s az öltözõben elhelyezett
LCD-képernyõ segítségével az edzõk akár
már a szünetben használhatják a rendszert. A gyep az egyik legmodernebb technológiával készült, s a játéktér automatikus fûtési rendszerrel van felszerelve.
Fürjes Balázs szerint átlagosan 15 ezer
fõs nézõszám várható a stadionban, amely
nemzetközi mérkõzéseken 23 500, a magyar bajnoki találkozókon pedig több mint
24 ezer drukker befogadására lesz alkalmas. A kormánybiztos azt mondta, az új
Puskás Ferenc Stadion felépítéséig válogatott összecsapásokat is rendeznek majd az
arénában, amelyben évente legalább 200
rendezvénynapot szeretnének tartani az
évi 30-50 futballmérkõzésen kívül.

Az elmúlt évben Magyarországon ez volt a legnagyobb középület, amely
felépült, s munkahelyteremtés szempontjából is rekorder: amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a létesítmény tervezése és kivitelezése 3000 embernek adott
munkát. A Fradi-stadionban található az ország legnagyobb acélszerkezete, s
nincs más olyan budapesti
épület, amelybe ennyi beton épült volna be.
Az új stadionban napkollektorokat
használnak, s újrahasznosítják a szürkevizet. Elválasztó korlátot és hálót nem szerelnek fel a lelátókhoz, így a szurkolók közvetlenül a pálya mellett ülnek, a nézõtér teljesen fedett,
a kerengõn pedig 200 LCDkijelzõn követhetõek a pályán történõ események. Az
arénában a készpénzhasználattól mentes, kártyás fizetési
rendszert alkalmaznak majd,
a szurkolói csoportok egymástól teljesen elkülönítve
jutnak be a létesítménybe, a
Fürjes Balázs kormánybiztos a modern technológiával
lelátót pedig nagyfelbontású
felépült ferencvárosi stadionban
digitális kamerarendszerrel
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A szûrõvizsgálatok helye:
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KÖZBIZTONSÁG
Józsefvárosban lesz a legtöbb térfigyelõ kamera

A kerület nyerte a legtöbb támogatást
Józsefváros kapta a legnagyobb támogatást abból az öszszesen 1,6 milliárd forintból, amelyet százhetvenhét település nyert a bûnmegelõzés elõsegítésére, térfigyelõ kamerarendszer telepítésére. Kerületünk messze a legnagyobb összeget nyerte, több mint 220 millió forintot.

J

ózsefváros vezetése eddig is
sokat tett azért, hogy csökkenjen a kerületben a bûnelkövetések száma: mobil rendõrõrs települt a Diószegi utcába, rendõrház létesült a Lujza
utcában, elindult a
Szomszédsági rendõrprogram, melynek keretében rendõrök járják a Magdolna negyed utcáit. Mindezek
mellett a kerület nagy
hangsúlyt fektet a térfigyelõ kamerarendszer kiépítésébe, fejlesztésébe, hogy minél
több közterületet tarthassanak szemmel a
rendõrök. Tavaly egyes
kiemelt helyszíneken

hangos kamerák kerültek elhelyezésre, melyekkel az
ügyeletes figyelmeztetni tudja
az elkövetõket, hogy hagyják
abba a szabálysértést. Idén
márciusban pedig Kocsis Máté

polgármester jelentette be,
hogy 250 millió forintból 70
darab arcfelismerõ kamerát telepítenek Józsefvárosban. Tovább növeli a bûnmegelõzési
esélyeinket, hogy Tállai András, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára bejelentette: százhetvenhét településen építenek ki térfigyelõ kamerarendszert a következõ
hónapokban, 1,6 milliárd forintos kormányzati támogatásból. Elmondta, a térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázatra 2170 önkormányzat jelentkezett, több
mint 21 milliárd forintos
támogatási
igénnyel. Az államtitkár
hozzáfûzte,
hogy a kormány számára a jövõben is különösen fontos lesz a
közbiztonság javítása, erõsítése, feltételeinek javítása. Az elmúlt években nagyot

Itt a vége!
Pár nap múlva kiürítik a Józsefvárosi Piacot
A Magyar Nemzet információja
szerint június 16-án kezdik meg a
40 ezer négyzetméteres józsefvárosi kínai piac kiürítését és átadását a
terület tulajdonosának, a MÁV
Zrt.-nek. A piac területének kiürítését a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el. A lap a végrehajtói kamara információja alapján
azt írja, ilyen nagy volumenû kiürítésre eddig nem volt precedens.
napilap értesülése szerint június 16án kezdik meg a 40 ezer négyzetméteres józsefvárosi kínai piac kiürítését és
átadását a terület tulajdonosának, a MÁV
Zrt.-nek. A lap június 3-i számában emlékeztet arra, hogy a terület rendõrségi
közremûködéssel történõ kiürítését a
Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte
el több mint egy hónappal ezelõtt. A cikk
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szerint a végrehajtás lebonyolítási feltételeinek – például szállítóeszköz, szállítómunkás, raktározási kapacitás – biztosítása a vasúttársaság feladata.
A „Négy Tigris” néven elhíresült kínai
piac végleges bezárását
már maguk a bérlõk is tudomásul vették, legalábbis
ez derül ki abból a posztból, amelyet a piac Facebook oldalára tettek ki.
„Nagyon szomorú hírt kell
közölni veletek. A Józsefvárosi Piac 2014. 06. 13-án
végleg bezárja kapuit” – olvasható a bejegyzésben.
Mint arról korábban beszámoltunk, a MÁV Zrt.
tavaly mondta fel a bérleti
szerzõdést a piacot üzemeltetõ Komondor Kft-vel.
A 2007-ben határozatlan

léptek elõre azzal, hogy az önkormányzatok pályázhattak a
közbiztonság javítását célzó
programjaik megvalósítására.
Térfigyelõ kamerákra például
2012-ben, 2013-ban és idén
összesen 318 önkormányzat
nyert mintegy 2,5 milliárd forintot. A kormany.hu honlapon közzétett lista alapján
most Józsefváros részesül a
legnagyobb támogatásban,
több mint 220 millió forintot
kap a kerület a térfigyelõ kamerarendszer további fejlesztésére.
Tállai András tájékoztatása
szerint a nyertes pályázók
négyötöde kisebb – 10 ezernél
alacsonyabb lélekszámú – önkormányzat, köztük több borsodi település. De több megyei
jogú város is támogatásban részesül, valamint Józsefváros,
amely messze a legnagyobb támogatást kapja. Elmondta azt
is, a települések a kamerarendszerek kiépítéséhez százszázalékos támogatást kapnak, és a
forrásokat az államkincstár
egy összegben utalja át a szerzõdéskötés után az önkormányzatoknak, amelyeknek
szigorú elszámolási kötelezettségük van.

idõre kötött szerzõdésben 150 napos felmondási idõt határoztak meg, amely november 21-én lejárt, de a bérlõ a MÁV
Zrt. elõzetes értesítése és a helyszíni felszólítás ellenére sem kezdte el a piac kiürítését és a terület átadását a vasúti társaságnak. Másnapra a MÁV Zrt. megindította a végrehajtási eljárást, és kezdeményezte a piac mûködési engedélyének
megvonását a Józsefvárosi Piac területének visszaszerzése érdekében.
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MEGEMLÉKEZÉS

Trianonra emlékeztünk
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján
Az Építész Udvarban tartotta megemlékezését a Józsefvárosi Önkormányzat, az eseményen beszédet mondott Sántha Péterné alpolgármester és felemelõ koncertet adott a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán Férfikar. A
mûsor után az egybegyûltek mécseseket helyeztek el a Szabó Ervin téren található Magyar Igazság kútjánál.

trianoni békediktátum aláírásának idõpontjára emlékezve 2010ben a magyar országgyûlés június
4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította. Kilencvennégy éve ezen a
napon országszerte megkondultak a harangok, félárbócra eresztették a nemzeti
lobogókat – valósággá vált az addig elképzelhetetlen, bekövetkezett nemzeti
tragédiánk. A történelmi Magyarország
területének kétharmadát elcsatolták, a
magyarság egyharmada került kisebbségi
sorba. A józsefvárosi önkormányzat is kiemelten fontosnak tartja a megemléke-
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Sántha Péterné hozzátette, hogy mindezek
mellett ne feledkezzünk meg arról a 3,3
millió magyarról sem, akik egyik napról a
másikra idegen ország állampolgáraiként
ébredtek fel. A népek önrendelkezésének
hangoztatása mellett elfelejtettek megkérdezni több mint három millió magyart,
hogy hová akar tartozni, ráadásul 50 évig
még beszélni sem szabadott róluk. „Mit segíthet az elszakított nemzetrészeknek a
megcsonkított anyaország?” – tette fel a
kérdést az alpolgármester asszony. Ezzel
kapcsolatban hiányolta az egyetértést a politikai erõk között, és arra is felhívta a figyelmet, hogy drámai a népességfogyás
idehaza és a kisebbségben élõ magyarok
között is. A megoldást a kormány nemzeti programjában látja, mely a magyarság
megmaradását tûzte ki célul, és az egymásba vetett hiten és bizalmon alapul.
A megemlékezésen megjelentek ezután
a Pálinkás Péter karnagy által vezetett Kodály Zoltán Férfikar trianoni emlékmûsorát hallhatták, majd az est záróakkordjaként az egybegyûltek elhelyezték az emlékezés mécseseit a Magyar Igazság kútjánál, a szétszakított ország emléke elõtt
tisztelegve.
Z.B.

zést, ezért idén is Trianoni Emlékhangversenyt szervezett.
Az eseményen – immár hagyományosan – a 111 éves Kodály Zoltán
Férfikar adott versekkel tarkított koncertet. A mûsor a Himnusszal kezdõdött, amelyet ez esetben nem a megszokott formájában hallhattunk, hiszen Kölcsey Ferenc nemzeti fohászának ismert sorai Egressy Béni dallamaira csendültek fel. Ezután alpolgármester asszony osztotta meg gondolatait a közönséggel. Sántha
Péterné beszédében emlékeztetett,
idén augusztus 12-én lesz száz éve,
hogy az Osztrák-Magyar
Monarchia seregei átlépték a
szerb határt, és ezzel kezdetét vette az I. világháború. Az elsõ nagy
világégés, a négy évig tartó szörnyû öldöklés után, elhozta számunkra ezeréves történelmünk
legnagyobb tragédiáját, a trianoni
békediktátumot. Ennek a békeszerzõdésnek társadalmi, gazdasági, politikai hatásai ma is meghatározzák nemzetünk mozgásterét, helyünket és súlyunkat az Európai Unióban – kötötte össze az
alpolgármester hazánk mai helyzetét a száz évvel ezelõttivel. Pálinkás Péter karnagy és Sántha Péterné alpolgármester

A világ élvonalában a józsefvárosi feltalálók
Az elsõ és második díj is magyar találmány
Negyedik alkalommal rendezte meg a Feltalálók Világszövetsége
(IFIA) a legmodernebb mûszaki alkotások, számítógépes találmányok világversenyét. Az Óbudai Egyetem csapata két innovációval bizonyult a legjobbnak.
dén az iráni Azad Egyetem adott otthont a találmányok versenyének. A
megmérettetés célja, hogy
felhívja a befektetõk figyelmét az innovációkra, illetve a
feltalálóknak is lehetõséget
biztosít nemzetközi konzul-
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tációra. Az oktatókból és hallgatókból álló
józsefvárosi csapat az elsõ és második helyezést is elhozta a versenyrõl. A legjobbnak a csapat Intelligens vasútirányítási rendszere bizonyult, az ezüstérmet pedig a Bioszféra-védelmi rendszere kapta.
Az Intelligens vasútirányítási rendszer
alapja, hogy rádiófrekvenciás jelekkel 

ÜDÜLÉS

Elindult a szezon Káptalanfüreden
60 millió új faházakra
A Tá-ti-ka Napközi Otthonos Óvoda lelkes ovisai mûsorát és Kocsis Máté polgármester szavait követõen hivatalosan is elindult a 2014-es szezon a Józsefváros önkormányzata által fenntartott Káptalanfüredi Gyermektábor és Felnõttüdülõben. Az idén is több felújítás történt, az önkormányzat képviselõ-testülete 60 millió forintot szavazott meg a tábor további szépítésére.
kerületben élõk egy része
nem teheti meg, hogy
gyermekeit elküldje a Balatonra, ezért is tartjuk fontosnak a tábor fenntartását. Ha a
gyerekek nyáron egy ellenõrzött, tiszta, fegyelmezett közösségben vannak, ahol együtt
játszanak, sportolnak, pihennek, szórakoznak, kikapcsolódnak, este együtt töltik az
idõt a tábortûznél, sokkal jobban megtanulják a másikat is
tisztelni – mondta a tábor ünnepélyes megnyitóján Kocsis
Máté polgármester.
A képviselõ-testület 60 millió forintot
szavazott meg a tábor egyes épületeinek
elbontására és teljesen új faházak építésére. Tervek szerint 2-3 éven belül a lakóépületek teljesen megújulnak, ami von-
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Kocsis Máté és Karakas Lajos



egyszerre azonosíthatók és követhetõk a vasúti szerelvények, vezérelhetõvé
válnak a váltók, sorompók, jelzõk és a pályaudvarok világítása, valamint lehetõséget biztosít az automatizált utastájékoztatásra is. A találmány hazánkban is megvalósulhat, ugyanis a MÁV felismerve a
nyertes innováció jelentõségét és hazai vonatkozását, együttmûködést tervez az
Óbudai Egyetemmel – tudtuk meg egyetemi forrásból. A második helyezett a Bioszféra-védelmi rendszer lett, mely az erdõvédelemben játszhat szerepet. Papp Jó-

zóbbá teszi a külsõ bérlõk számára is az itt
nyaralást. Józsefváros önkormányzatának
támogatásával az idén 7 darab gyermekház, 4 darab kísérõi felnõttház is épül a tábor területén, 2015-ben további 10 épületet adnak át.
Az idényre való felkészülés már áprilisban elkezdõdött, hogy a júniusi hivatalos nyitás idejére minden készen álljon a
kerületi gyermekek, családok, idõskorúak fogadására. „Az idei idényre a vizesblokkokat, mellékhelyiségeket újítottuk
fel az önkormányzat támogatásával, illetve a klubhelyiség parkettázását sikerült
megvalósítani, ami fõleg a tematikus táborok, például küzdõsport-, tánctáborok
résztvevõinek fontos elõrelépés. Ezek
mellett informatikai fejlesztések is történtek” – mondta Karakas Lajos, a józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. leköszönõ ügyvezetõ igazgatója, akinek munkáját Kis István folytatja. Karakas Lajos beszéde után
a Tá-ti-ka óvodásai adták elõ vidám mûsorukat.

„Legfõbb célkitûzésünk, hogy azok a
gyermekek, akiknek más lehetõsége nem
adódik, nyaranta egy-egy hétre Káptalanfüredre tudjanak menni. Szeretnénk minél jobban kitolni a szezont, hogy minél
többen jöhessenek pihenni, õszre például
sporttáborokat is szervezünk. Az idény
lezárultával kezdõdhet a felújítás. A távlati terv, hogy öt éven belül a teljes tábor
megújuljon, parkosítással, pihenõkkel,
bográcsozó helyekkel, a kerületi gyerekek, családok, idõskorúaknak igényeinek
megfelelõen” – mondta Kis István a terveket sorolva.
A táborban az elmúlt években folyamatosan újult meg a környezet: néhány éve
egy korszerû sportpályával gazdagodott
az üdülõ, majd a konyhát és az ebédlõt
alakították át. A táborban a kerületi intézmények óvodásai, iskolásai mellett kedvezményesen üdülhetnek a józsefvárosi
családok, illetve idõskorúak is.
N.M.

zsef vezetõ kutató szerint „a rendszer
komplex mérõeszközökre épül, melyek
összetett méréseikkel jelzik a megfelelõ
szerveknek (rendõrség, tûzoltóság), ha valahol erdõtûz keletkezett, vagy ha illegális
fakitermelést végeznek. A riasztással
gyorsan lokalizálni lehet a problémás területet.” A rendszer prototípusa befektetõ
hiányában csak részben készült el a kutatók saját finanszírozásában, de a versenynek köszönhetõen élénk az érdeklõdés az
erdõtüzektõl gyakran sújtott Ausztráliából.
B.R.
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INTERJÚ
Esély egy új életre

Szembenézni a problémával és segíteni
A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban még mindig
sok ellentétes információ jelenik meg, sikeressége ellenére a
mai napig sok kritika éri. A tehetséggondozó programoknak,
képzéseknek, különbözõ tanácsadásoknak is otthont adó, és
emellett számos közfoglalkoztatottat alkalmazó Kesztyûgyár
Közösségi Házat üzemeltetõ
JKH NKFT ügyvezetõ igazgatójával, Kovács Barbarával beszélgettünk a közfoglalkoztatási
programról.
ilyen tapasztalatai vannak a
programmal kapcsolatban?
– Még mindig sok félreértés
övezi a közfoglalkoztatási programot, pedig sokaknak ez az egyetlen lehetõsége arra, hogy visszatérjen a munka világába.
Személy szerint nekem többek között egy
olyan intézmény élén van szerencsém dolgozni, amely Budapesten folyamatosan
többféle formában kínál munkalehetõséget, így a közmunkaprogram keretében is.
Sokan jelennek meg ebben a programban,
de egyvalami közös bennük: újra olyan értelmet ad ez a reggeli felkelésüknek, hogy
hasznosnak érezhetik magukat, ami nekünk, dolgozóknak megadatott, nekik nem
feltétlenül, vagy másképpen.
– Milyen nehézségekkel küzdenek meg a
munkába visszatérõk?
– Évek sora alatt kialakulnak normák,
egyfajta rutin, ahogy az életünket éljük.
Sokszor még pár hónap is elég ahhoz,
hogy „elgyengüljünk”. Amikor dolgozni
indulunk – korán felkelünk, kávét iszunk,
felöltözünk – gyakorlatilag másvalakivé
alakulunk ahhoz, hogy el tudjuk látni azon
teendõink sorát, amelyeket a munka világában képviselünk. Akik évek óta nem
dolgoznak, azoknál kikopnak ezek a rutinok, elhalványulnak ezek a folyamatok.
Lehet, hogy az illetõ jó szakember abban,
amit csinált, de elindul egy szocializációs

M

szakadék felé, az ötödik évben pedig zuhanni kezd. Ebben a zuhanási folyamatban
állítja meg õket a közfoglalkoztatás.
– A média meglehetõsen hullámzóan viszonyult a közmunkaprogramhoz.
– A média bizonyos hangadóit köpönyegforgatónak tartom. Amikor zajlik a
program, arról szónokolnak, mennyire
rossz már az alapkoncepció is, amikor pedig véget ér egy szakasz, már az ellenkezõje a baj. Például azt hangoztatják, hogy
most akkor az egzisztenciálisan hátrányosabb helyzetben élõ emberek hogyan lépjenek tovább, hiszen ez volt az egyetlen lehetõségük a munkára, és arra, hogy a társadalom hasznos tagjai lehessenek.
– Sokan kritizálták a programot.
– Hibákat keresni és találni mindig
könnyebb, mint kitalálni és sikeresen megvalósítani valamit. Tessék a poharat nem félig üresnek, hanem félig telinek látni! A
programba bekerülõk egy rehabilitációs folyamat részeseivé válnak amellett, hogy a
piac számára is értékes munkaerõvé válhatnak. Lehet, hogy ezért újra kell járniuk a
ranglétra fokait, ami elsõ pillantásra nehéznek tûnhet. Arról nem is beszélve, hogy mi
van azokkal az emberekkel, akiknek nem
adott az élet olyan lehetõséget, amiben ta-

Lezárult az Erkel pályázata
Fiatalok tervei alapján szépül meg a színház
tavaly megújult Erkel Színház ideiglenesen fehér
homlokzatot kapott. Ennek színezésére, festésére írtak ki pályázatot építészeti és képzõmûvészeti felsõoktatási intézmények hallgatói számára. A pályázat célja az volt, hogy fiatalok
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készítsenek olyan homlokzati
díszítõ terveket, amelyekkel a
saját korosztályukat is bevonzzák az elõadásokra.
A 22 pályamûbõl három ötlet
megosztva kapta az elsõ díjat,
további három pályázat különdíjas lett. Ókovács Szilveszter,

nulhattak, fejlõdhettek? Itt kivétel
nélkül mindenki esélyt kap egy új
életre. Továbbá azt se felejtsük el,
hogy azon túl, hogy értékesnek
érezheti magát az, aki a dolgozó
társadalom része lesz újra, új kapcsolatokra is szert tesz. A mai világban – tudom, elcsépelt ez a
mondatkezdés, mégis élnék most
vele – elhalványulnak a személyes
kapcsolatok, fõleg azoknál, akik
tartósan otthon maradnak, egyszerûen kimaradnak. A kedélyállapotuk is romlik, hiszen társas lények vagyunk, szükségünk van
visszajelzésekre, arra, hogy érezzük, értékesek vagyunk.
– Az ön által vezetett intézmények
közmunkaprogramjaiban hányan
vettek részt?
– A pontos szám nem adja vissza egészében az élettörténeteket, amelyeket szerintem sikerült jó irányba fordítani, de az elmúlt években több mint 200 ember kapott
lehetõséget arra csak nálunk, hogy dolgozhasson. A munkakörök különbözõek voltak, volt diplomás, szociális munkás, takarító, karbantartó és zenész is. A visszajelzések abszolút pozitívak. Bezárkózott emberek váltak nyitottá, és így sokkal könnyebben találtak a program végén akár a piaci
szektorban is állást.
– Milyen lehetõségek lesznek a jövõben?
– Nem olyan régen indult el az új közfoglalkoztatási program, amelyben Józsefváros az élen jár. Az önkormányzat
minden intézménye, többek között a
Kesztyûgyár Közösségi Ház, de még a
Galéria és Rendezvényközpont is, nagy
létszámban képes befogadni a jelentkezõket. A lehetõségek nyitottak. Többször
volt már arra is példa, hogy a hozzánk
közfoglalkoztatottként érkezett munkavállalót végül munkaszerzõdéssel alkalmaztuk tovább, mert munkája annyira értékes volt számunkra – és volt szabad helyünk is –, hogy nem akartuk elengedni a
program véget értével.
N.M.

az Operaház igazgatója hangsúlyozta, terveik szerint még idén
megvalósulhatnak a
munkálatok a korábban belülrõl teljesen
felújított Erkel Színház homlokzatán. A
zsûri döntése alapján egy építésziroda készíti el a végleges
terveket, a díjazottak munkáinak figyelembevételével és a

gyõztes pályázók bevonásával.
A látványterveket az Erkel Színházban lehet megtekinteni június 30-ig.

ÖNKORMÁNYZAT

Kivirágzik Józsefváros
Virágba borulnak köztereink
Kerületünk is benevezett a Virágos Magyarországért versenybe, ahol az a cél, hogy a települések, kerületek minél
szebbek, virágosabbak legyenek. Ezért a józsefvárosi önkormányzat is tízezer tõ virágot osztott szét a helyi lakosoknak, intézményeknek és vendéglátóegységeknek.
Ezenkívül például a Palotanegyedben közel kétezer virág
került a közterekre.
Mikszáth tér is látványosan
kivirágzott, a tér névadójának szobra elõtt gyönyörû színekben pompázik a virágágyás,
melynek betelepítésébõl Egry
Attila alpolgármester és Szilágyi
Demeter önkormányzati képviselõ is kivette részét kisfiaikkal.
A Lõrinc pap tér virágosítását a
helyi civil szervezet, a CaPE

A

közremûködésével végezte az
önkormányzat. Szilágyi Demeter lapunknak elmondta, hogy
immár hagyományosan a helyi
civilekkel, családokkal együtt
tartják rendben a Palotanegyed
köztereit, és szezonálisan mindig virágokat ültetnek, hogy minél szebb legyen az itt élõk lakókörnyezete. De a VIII. kerület

Szilágyi Demeter képviselõ (balról) és Egry Attila alpolgármester
a gyermekeikkel mentek virágot ültetni

egésze virágba borult a tavasz
folyamán és nyár elején, többek
között azért is, mert Józsefváros
benevezett a Virágos Magyarországért versenybe. Fontosnak
tartjuk, hogy megmutassuk, itt,
a fõváros szívében is lehet olyan

zöld felületeket, virágos „szigeteket” létrehozni, amelyekkel
még szebbé varázsoljuk kerületünket, és méltóképpen tudunk
egy ilyen versenyben részt venni – fûzte hozzá az önkormányzati képviselõ.

Senki ne váljon áldozattá
Újabb önvédelmi kurzust szerveztek a józsefvárosi idõseknek a Kesztyûgyár Közösségi Házban. Az áldozatvédelmi elõadássorozat Józsefváros önkormányzata, a fõvárosi kormányhivatal és a budapesti rendõrség közös
szervezésében valósult meg. A kurzus célja, hogy az idõsek ne váljanak áldozattá, de ha mégis, akkor meg tudják védeni magukat.
nvédelmi fogásokat tanulhattak a józsefvárosi idõsek Pöltl Ákos civil
önvédelmi oktatótól a Kesztyûgyár Közösségi Házban.
Nemcsak a fizikális, de a mentális felkészülés is fontos az önvédelem terén –
hangsúlyozta Oláh-Paulon László rendõr
alezredes. A BRFK Bûnmegelõzési osztályának vezetõje szerint az, aki tisztában
van a rá leselkedõ veszélyekkel, illetve
tudatosan kerüli a kritikus helyzeteket,
sokkal nagyobb biztonságban mehet vé-

Ö

gig este az utcán. A rendõr alezredes kiemelte, itt nem arról van szó, hogy megtanítjuk verekedni az idõseket, sokkal inkább az a cél, hogy megelõzzük a bajt.
Azoknak, akik nem tudtak részt venni a
kurzuson, azt ajánlja, hogy kerüljék az elhagyott utcákat, csak kísérõvel vegyenek
fel pénzt automatából, idegeneknek pedig ne nyissanak ajtót.
Önvédelmi tréninget az önkormányzat
szociális ellátásában dolgozók részére is
szerveznek – jelezte a program józsefvá-

rosi koordinátora, Koscsóné Kolkopf Judit. A „Bûnmegelõzés és áldozatsegítés”
címû modellprogram (TÁMOP 5.6.1.)
megvalósítására tavaly nyert támogatást
Józsefváros önkormányzata a fõvárosi
kormányhivatallal és a budapesti rendõrséggel közösen – emlékeztetett a koordinátor. A 119 millió forintos támogatásból
Józsefváros 20 millió forintot nyert.

Nyáridõ – koncert a Zeneiskola kertjében
Józsefvárosi Zeneiskola mûvésztanárai és növendékei adtak könnyûzenei hangversenyt június 3-án az iskola kertjében. Hagyományos
jazzfelállásban – basszusgitár-bõgõ, ütõhangszerek, zongora, szaxofon,
ének – szólaltatták meg a könnyebb mûfaj gyöngyszemeit, kitekintve napjaink igényes jazz- és popzenéje felé. A közismert melódiák – Summertime,
Autumn leaves, Rivers of Babylon – mellett kevésbé ismert, de szintén figyelemre méltó dallamok is megszólaltak. A fellépõ mûvésztanárok: Kiss
Attila basszusgitár-bõgõ, Pánczél Kristóf-zongora, Újj Balázs-ütõhangszerek és meghívott vendégként a kitûnõ szaxofonos, Makó László voltak. A
növendékek, akik egyébként klasszikus zenét tanulnak, szívet melengetõen zenéltek és énekeltek ebben a nem is könnyû mûfajban.
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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.

Nyitott Mûtermek Délutánja
Elsõ ízben a Százados úton
Igazi kulturális ínyencség volt a június elsején megrendezett Nyitott
Mûtermek Délutánja, amelynek ezúttal a Százados úti Mûvésztelep
adott otthont. A kíváncsi szemek bepillantást nyerhettek az alkotómûhelyek titkaiba, a mûvészek érdekes
történetekkel fûszerezték a rendhagyó délutánt.
negyedik alkalommal megrendezett
program létrejöttének fõ gondolata,
hogy a mûveket ne csak egy galéria „steril”
környezetében tekinthessék meg a mûvészet kedvelõi, hanem az alkotás közegébe is
bepillanthassanak. „A Százados úti Mûvésztelep nem hasonlítható a többi alkotótelephez, hiszen nem egy stílus mentén szervezõdött mûvészek alkotnak közösséget,
hanem maga a patinás helyszín hozza létre
az alkotások közegét” – mondta Szabó Noémi mûvészettörténész. A telep 1909–1911
között épült, számos neves mûvész élt és alkotott itt, többek közt Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Kádár Béla és Czigány Dezsõ is.
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Már a Nyitott Mûtermek Délutánja nyitására is szép számban összegyûltek, de a
nap folyamán is folyamatosan érkeztek látogatók. A telep bemutatása után az alkotók álltak az érdeklõdõk elé, sokan derûsen hallgatták a mesemondói vénával
megáldott Szekeres István bácsit, a Százados út legidõsebb lakóját. Ezt követõen
szabadon lehetett látogatni a mûhelyeket.
Láng-Miticky
Gábor belsõépítész
mialatt körbevezetett minket, elmondta, hogy kedvenc munkái között szerepel a Mátra Múzeum berendezése, mesélt továbbá arról, hogy
fiatal alkotóként
került a Százados
útra, ahol megismerkedett a szintén
alkotó feleségével.
Káldi Katalin festõmûvész otthonos

mûhelyében szépen sorakoztak az érdekesebbnél érdekesebb festmények, Bohus
Zoltán az üvegszobrai mellett megmutatta fia ötvösmunkáit és menye festményeit is, Szabó Gábor szobrásznál pedig a
mûvész emberalak-ábrázolásait tekinthettük meg. Szekeres István grafikusmûvész mialatt az általa tervezett városcímereket mutatta be, a mûvésztelep szokásairól is mesélt.
Sokan gyermekekkel érkeztek, akik külön
túrán a Százados út kertjeiben lévõ alkotásokat fedezték fel egy múzeumpedagógus
kalauzolásában.
B.R.

MOZAIK

Teaház álláskeresõknek

Hatodszor is matt az ellenfeleknek

Folyamatos és intenzív segítség a munkát keresõknek

A Losonci téri Általános Iskola felsõs lánycsapata aranyérmes lett, az alsós lánycsapat pedig az országos XII. helyet érte el a 2013-14.
évi Sakk Diákolimpia országos csapatdöntõin, melyet a május 16-17-i hétvégén, Szombathelyen rendeztek meg.

A Magdolna Negyed III. program keretében valósul meg a Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat központjában az Álláskeresõ Teaház,
amely – heti rendszerességgel – az élet minden területén segíti azokat a kerületi lakosokat, akik szeretnének visszatérni a munka világába. A szolgáltatást június 5-étõl minden héten csütörtökön 15 és 17
óra között lehet ingyenesen igénybe venni.
Teaház mûködtetõinek szándéka, hogy
a lehetõ legteljeskörûbben segítsék a munkavállalókat. Céljaik között
szerepel, hogy az általános álláskeresési technikák ismertetésén túl a lelki, fizikai, szellemi egészség terén is támogassák
az õket megkeresõket. A
felkészítõ csapatban van
orvos, munkajogász, családterapeuta, pszichológus, mentálhigiénikus és
munkavállalási tanácsadó. Programjuk fontos eleme, hogy nem csak az állástalanokat szeretnék bevonni, hanem azokat is, akik munkahelyet szeretnének váltani, gyes, illetve gyed után térnének vissza dolgozni, vagy egyszerûen szeretnének új ismereteket szerezni egy esetleges pályamódosításhoz. Az érdeklõdõk hasznos információkhoz juthatnak arról, hogy hogyan
gondolkodnak a munkáltatók, vagy hogy milyen képzési lehetõségek közül választhatnak. A programhoz bármikor lehet csatlakozni – a négy fõ témakör: önismeret, munkaerõpiaci ismeretek, pályaismeret és álláskeresési
technikák. Az Álláskeresõ Teaházba mindenkit szeretettel várnak, hogy
egy csésze tea mellett beszélhessék meg, milyen lehetõségei vannak a munkavállalás területén. (Népszínház u. 22., bejárat a Kiss József utca felõl.)
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z egész éves felkészülés, a rengeteg délutáni
edzés ismét meghozta jutalmát. Az alsósok
lánycsapata a fõvárosi V. helyezés után az országos XII. helyet érte el. A felsõs lányok csapata – fõvárosi elsõségük után – veretlenül versenyezve az
országos aranyérmet is megszerezte. A siker értékét növeli, hogy a lányok az elõzõ két évben alsósként is országos bajnokok lettek. Az igazi szenzáció, hogy a 2009-tõl tartó gyõzelmi sorozat nem
szakadt meg: az utóbbi 6 évben minden országos
csapatdöntõn a dobogó legmagasabb fokán állhatott az iskola sakkcsapata.
A leendõ
elsõsöktõl – a
világ legjobb
nõi sakkjátékosának,
Polgár Juditnak a Képességfejlesztõ
Sakkprogramját tanulva – hasonló
sikereket várunk.
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Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám

cím

hrsz

alapte- szobarület szám
(m2)

1

Rákóczi út 13. fsz.

36546/0/A/9

107 m2

2

Somogyi B. u. 21. fsz.+pince
(2. árverés)
Bezerédi u. 9. I. 11.
Nagy Fuvaros u. 5. I. 13.
Nagy Fuvaros u. 27. fsz. 2.
utcai (2. árverés)
Kis Fuvaros u. 11. III. 5.
Tavaszmezõ u. 5. I. 6.
Baross u. 59. I. em.
Baross u. 45. III. 44.
Práter u. 48. VIII. 29.
Szigony u. 13/A. VI. 22.
Koszorú u. 23. fsz. 2.
Koszorú u. 19-21. fsz. 13.
Szeszgyár u. 9. fsz. 4.
Kálvária u. 24. fsz. 6.
Sárkány u. 14. II. 38.
Hõs u. 1. A. ép. fsz. 502.

36468/0/A/1

554 m2

34669/0/A/12
35032/0/A/13
35049/0/A/2

29 m2
25 m2
172 m2

1
1

35100/0/A/30
35245/0/A/13
35232/0/A/27
36777/0/A/64
35728/2/A/437
35728/2/A/300
35267/0/A/8
35268/0/B/1
35906/0/A/4
36063/0/A/8
35989/0/A/39
38839/13/A/9

38 m2
38 m2
193 m2
40 m2
50 m2
41 m2
43 m2
30 m2
28 m2
34 m2
29 m2
69 m2

1
1+½

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
1+½
1+½
1
1
1+½
1
1

funkció
üzlethelyiség
üzlethelyiség
lakás
lakás
üzlethelyiség
lakás
lakás
helyiség
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás

komfortfokozat

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

6 048 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:00-09:15

19 200 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:30-09:45

1 976 000 Ft
1 200 000 Ft
5 800 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:55-10:10
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 10:20-10:35
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 10:40-10:55

1 608 000 Ft
2 504 000 Ft
22 880 000 Ft
komfortos
3 200 000 Ft
összkomfortos 2 800 000 Ft
összkomfortos 2 296 000 Ft
komfortos
2 320 000 Ft
komfortos
1 920 000 Ft
komfortos
1 624 000 Ft
komfort nélküli 1 768 000 Ft
komfortos
1 856 000 Ft
komfortos
4 128 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:00-11:15
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:25-11:40
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:50-12:05
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 12:10-12:25
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:00-09:15
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:20-09:35
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:45-10:00
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:10-10:25
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:30-10:45
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:55-11:10
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 11:20-11:35
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 12:00-12:15

félkomfortos
komfort nélküli

félkomfortos
félkomfortos

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje: 2014. június 18. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja: 2014. június 19. (csütörtök), az árverés
lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961; 333-6781
telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft., Kovács Ottó sk.
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MOZAIK

Az M4 metró megállói
II. János Pál pápa tér és környéke
Tudta, hogy Józsefvárosban található a legtöbb, szám szerint 12 metrómegálló? Sorozatunkban ezúttal a II. János
Pál pápa téri állomás ismerhetõ meg jobban.
z M4 metró megállói között a legpuritánabb a II. János Pál
pápáról elnevezett téren található. A legtöbb állomáshoz
hasonlóan itt is a látszóbeton építészeti megoldás a jellemzõ. A
gyengén látókat speciális eszközök és hangosbemondó, a gyengén hallókat különleges vizuális berendezések segítik. A 19,6
méter mélyen fekvõ megálló, az M4 metró többi állomásához
hasonlóan, a kismamák és a nehezen közlekedõk örömére lifttel
is megközelíthetõ. A biztonsági sávon villogó ledcsík az érkezõ

A

metrókocsira figyelmezteti az utasokat. Amennyire letisztult az
állomás a felszín alatt, olyan színes és élettel teli a felszín felett.
A teljes egészében megújult térre új fákat és bokrokat ültettek,
megszépült a játszótere, és kutyafuttatót is építettek. A megújulást a teret határoló utcák rekonstrukciója zárta.

második alkalommal rendezték meg a Molnár FeMolnárosok angol nyelvi gálája I dén
renc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola angol nyelvi gáláját. Az immár hat évfolyamon mûködõ
két tannyelvû osztályok adták elõ mûsorszámaikat a Vasas
Mûvelõdési Központban, hatalmas sikert aratva. Az elsõsök a napocskáról verseltek és daloltak, a harmadik és negyedik évfolyam jeleneteket adott elõ, a másodikosok angol nyelvû slágereket énekeltek, az ötödik és hatodik évfolyam pedig „A király új ruhája” címû mese musical-változatát játszotta el. Öröm volt látni, hogy milyen lelkesen és
magától értetõdõ módon használják a gyermekek az angol
nyelvet. Jól érzékelhetõ volt a diákok nyelvi fejlõdése és évrõl-évre gazdagodó angol szókincse, egyre biztosabb
nyelvhasználata.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai

egyik különlegessége. (Magyar Napló Könyvkiadó)
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
A könyvbemutatót megnyitja:
Telefon: 1-313-9883
dr. Kocsis Máté, Józsefváros
(A Corvin negyed metró- és villamosmegállónál)
polgármestere
Mûsor: Kobzos Kiss Tamás
z elõadásokon a részvétel
(könyvismertetõ), Budai Ilona
ingyenes, de elõzetes be– ének, Faragó Laura – ének,
jelentkezés szükséges szeméBodza Klára – ének, Kobzos
lyesen vagy telefonon.
Kiss Tamás – ének, koboz
Faragó Laura népiének-szaKiállítás
kos növendékei: Gera Júlia,
 Június 6. – július 3.
Pócsik Tünde, Szieferer Lau„Hatvanszor ötven” – Szabó
ra, Tolnay Lea, Victor Júlia
Tamás szobrász-, festõ-, graRebeka
fikusmûvész kiállítása
Támogatók: Józsefvárosi ÖnIngyenesen látogatható: hétkormányzat, Nemzeti Kultuköznap 9-18, szombaton 10-15 Elõzetes egyeztetés szükséges rális Alap
óráig
e-mailen: judit50@citromail.hu
 Június 12. csütörtök, 18 óra További információ: 06-30Éneklõk klubja
957-6326, https://www.faceMártha Judit, a klub vezetõje – book.com/eneklokklubja
a Színház- és Filmmûvészeti  Június 18. szerda, 18 óra
Egyetem énektanára – szeretet- Faragó Laura: „Szép illatja
tel vár mindenkit, aki kipróbál- száll a víg szívemre” címû
ná magát énekes elõadóként, könyv bemutatója
fellépési helyzetben – hozott A könyv (CD melléklettel) a
zenei alappal, vagy zongorakí- Baranyában élõ moldvai csánsérettel. Dalonként 700 Ft a be- gók hit- és dallamvilágáról
lépõ, hallgatóságnak 500 Ft. szól, az idei Ünnepi Könyvhét

Gyermekeknek
 TücsökSzabi BabaMóka
0-3 éves korig

A

Kiállítás-megnyitó a Zászlómúzeumban

Bemutatkozik az Egyesült Arab Emírségek
A múlt szerdán nyitott meg az Egyesült Arab Emírségeket bemutató kiállítás a józsefvárosi Zászlómúzeumban. A tárlatot Sántha Péterné alpolgármester asszony nyitotta meg.
zinte teljesen megtelt a Zászlómúzeum kiállítóterme
az Egyesült Arab Emírségeket bemutató kiállítás
megnyitójára. A gyûjtemény anyagán – fotók, leírások
és relikviák – keresztül bepillantást nyerhetünk a közelkeleti luxus világába. Sántha Péterné megnyitó beszédében elmondta, hogy az Ezeregy éjszaka meséinek
modern változata bizonyosan az emírségekben játszódna, hiszen varázslatos és meseszerû, ami az arab
államközösséggel
történt az olajkincsek feltárása óta.
Dr. Aszódi Zoltán arabszakértõ
elmondta, hogy
amióta olajat találtak Dubai és
Abu-Dzabi tagállamokban, az emirátusok gazdasága
elképesztõ fejlõdésnek indult. Amióta viszont fogyóban a fekete arany, az államközösség egyre inkább a turizmusban látja a jövõt. A hihetetlen luxus ugyanis évi
tízmillió turistát vonz, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A kiállítás szeptemberig tekinthetõ meg.

S

Június 2–30-ig, hétfõnként 1010.30 óráig
Fél óra höcögés, lógázás,
cirókázás, tánc, dalolás, mondókázás, kacagás…
Igény esetén akár egész nyáron tart a foglalkozás.
Részvételi díj: 10 alkalmas,
egész évben érvényes bérlet
9.500 Ft/család. Alkalmi belépõ: 1200 Ft/család.
Elérhetõségek:
www.tucsokszabi.hu,
tucsokszabizeneovi@gmail.com,
06-30-384-3435

Szoborünnep Józsefvárosban
A Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont adott otthont
május 28-án az idei, immár negyedik alkalommal megrendezett, az Ybl Egyesület által útnak indított programsorozat, a
IV. Szoborünnep megnyitójának.
rendezvényen Szmodits
Júlia, az Ybl Egyesület egyik alapító
tagja és jelenlegi elnöke köszöntötte a
vendégeket, majd
Kõ Pál, Kossuth- és
Príma Primissimadíjas szobrász és
Winkler Barnabás
építõmûvész mondott beszédet, melyben többek között a szobrászat
és az építészet együttmûködésének fontosságára hívták fel a figyelmet. Ezt a gondolatot erõsítette az építészekbõl álló zenekar, az YBL
5ÖS produkciója is, akik klasszikus zenemûvekkel teremtettek jó
hangulatot a Kõ Pál Lujos szobrászmûvész életét és mûvészetét bemutató, Gulyás János által rendezett, „Lujos” címû dokumentumfilm
megtekintéséhez. Az 52 perces alkotás nemcsak a mûvész személyiségét rajzolja meg, de megismertet minket az alkotásaival és a mára
egyetemi tanárrá vált szobrász életútjával is.
A június 7-ig tartó rendezvénysorozat keretében számos programot tartanak. Június 5-én például megnyitja kapuit a Százados úti
Mûvésztelep, június 7-én pedig záró programként az Epreskertben
Sallai Géza szobrászmûvész vezet „szoborsétát”. Mindez csupán
ízelítõ, a www.szoborunnep.hu internetes oldalra látogatva többet
is megtudhatnak az érdeklõdõk.
T.O.

A
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VAKÁCIÓ
Ismét várja a vakációzó a gyermekeket:

A Kesztyûgyár nyári tábora
A június 16-án, hétfõn induló elsõ tábori hétre június 13áig lehet jelentkezni. Utána pedig folyamatosan. A Mátyás téri közösségi ház az idén is programokban dús nyarat ígér a kerületi iskolásoknak.
hét minden napjára jut valami érdekes elfoglaltság. Hétfõi napokon különbözõ kreatív kiegészítõket készíthetnek a gyerekek a kézmûves foglalkozásokon. Keddre félnapos kirándulások
vannak betervezve: Planetárium, Természettudományi Múzeum,
Babilon Center, gellérthegyi csúszdapark, Olimpiai Park, Közlekedési Múzeum, Dinókert, Bábeltorony, Orczy-park, Puskás Ferenc
Stadion. A délutánt sport- és ügyességi játékokkal tölthetik el a
gyerekek. Szerdai napokon a kreatív tevékenységeké a fõszerep,
emellett a csapatjátékok is elõtérbe kerülnek (foci, labdakiütõ,
számháború stb.). A csütörtöki napokra egész napos kirándulásokat terveztek a közösségi ház munkatársai: Népliget, Veresegyházi
Medveotthon, Gyermekvasút, Normafa, Tropicarium, Budakeszi
Vadaspark, Közlekedési Múzeum, szentendrei skanzen, Csodák
Palotája, Margitsziget, Fõvárosi Állatkert, Városliget.

A

Péntekenként különbözõ rendezvények váltják egymást: Hangolj rá! zenei tehetségkutató, családi délutánok, sorversenyek, vizes játékok, vetélkedõk, családi nap, bolhapiac.
Lehetõség van a tábor ideje alatt az esetleges pótvizsgákra is felkészülni.
A táborozás a Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából minden Józsefvárosi iskolás számára ingyenes, a napi háromszori étkezésért
csak azoknak kell a 640 forintos költségtérítést megfizetni, akik
nem jogosultak szociális gyermekétkezésre (a jogosultságról szóló
határozatot be kell mutatni).
Jelentkezési lapot lehet kérni az iskolákban, valamint a Kesztyûgyár Közösségi Házban.

Tisztelt Látogató!
Magyarország Kormánya 2012-ben döntött a Ludovika Campus beruházásról,
amelynek keretén belül megújult a Józsefváros szívében található egykori Magyar Királyi Honvéd Akadémia fõépülete, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új központja.
Az Egyetem május 31-tõl szombat délelõttönként megnyitja a Ludovika Fõépület
kapuit az érdeklõdõ közönség elõtt.
Az ingyenes épületvezetéseken való részvétel online regisztrációhoz kötött.
http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/epuletvezetes
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Ideje a naptejet beszerezni!

N

Rózsa
gész nyáron folyamatosan virágzik. Ha romantikus erkélyt
vagy teraszt szeretnénk, az elsõ
növény, amire gondoljunk, a rózsa, amely évszázadok óta a kertek királynõje, nem beszélve csodás illatáról. A rózsával díszített
erkély vagy terasz lehet túldíszített, lehet vidékies hangulatú néhány kopott, régies fémkannával,
vagy színes terítõkkel és párnákkal dekorált angolos stílusú helyiség. Számtalan rózsafajta létezik.
Törpe, kis növésû, magas törzsû,
vagy a nagyon dekoratív rózsafa,
amelyek közül erre a célra válogathatunk. Ültethetjük dézsába, a
kisebbeket nagyobb fémvödörbe
vagy szép fadézsába, a futó fajtákat felfuttathatjuk pergolára vagy
rácsra. A minirózsákat akár egy
nagyobb balkonládába. Kísérõ
növénynek rakjunk mellé színes
virágokat. A levendula, a gyöngyvirág, a kék nefelejcs, a sárga büdöske, vagy a körömvirág dekoratív mellettük, de színes muskátlival is nagyon mutatósak. Nagyon szeretik a napot, jól bírják a
szárazságot, hiszen mediterrán
növények. Romantikus erkélyt
kapunk a sok színes virággal, ahol
élvezet lesz reggel kávézni vagy
este beszélgetni és borozgatni.

E

Kisebb faktorszámú fényvédõ vízparton
nem biztos, hogy elég, ráadásul fürdés, tuyár eleje van ugyan, de ha hosszabb solás, törülközés alatt a krém viszonylag haideig tartózkodunk a szabadban, a ru- mar lekopik. Ha megengedhetjük magunkhával nem fedett terünak, vásároljunk biolóleteket már most kengiai fényvédõket, ezek
jük be naptejjel! Akár
ugyanis a bennük találtisztán, akár fátyolosan
ható mikrorészecskéksüt a nap, most nagyon
nek köszönhetõen nemle tudunk égni, ha nem
csak a leégés és a pigvigyázunk. Ha mostamentáció ellen védenában vásároljuk meg
nek, hanem a bõr háma nyári szezonra a napsejtjeit és immunsejtjeit
tejet, válasszunk miniis óvják az esetleges gemum 30-40 faktorosat.
netikai károsodástól.

Cseresznye
z elsõ nyári gyümölcsök
közé tartozik. Rengeteg
fajtáját ismerjük, érdemes
most sokat enni, mert nyersen nagyon egészséges. Érett,
ép, foltmentes, kemény és fényes héjú legyen. Szárral
együtt vegyük, mert úgy lassabban romlik. Egy hétig áll

A

el hûtõszekrényben. Ha nagyobb mennyiséget vásárolunk, fagyasszuk le! Vesetisztító, vértisztító, ezáltal bõrújító is, és jó a pattanások ellen.
Csökkenti a vér húgysavszintjét, ezért az ízületi megbetegedések, például a köszvény megelõzésében is bizonyított a hatása. A reumát is
enyhíti, és segít a cukorbetegségben szenvedõknek. Enyhe hashajtó
hatása van, ezért szorulással küszködõknek ajánlott a fogyasztása. Szárából tisztító,
vízhajtó, méregtelenítõ hatású teát készíthetünk. Vitaminjai közül az A, a B1, a B2, a

B6 és a C jelentõs, így erõsíti
az immunrendszert, gátolja a
daganatos elváltozások, szívés érrendszeri problémák
kialakulását. Sok ásványi
anyagot és nyomelemet tartalmaz, és kiemelkedõen sok
vasat. Segíti a fogak és csontok fejlõdését, ezért gyerekeknek kifejezetten ajánlott,
káliumtartalma a zavartalan
izommûködésért, a normál
vérnyomásért, a megfelelõ
szívritmusért felelõs. Sokféle
ínyencséget készíthetünk belõle, tehetjük pitébe, rétesbe,
piskótába, pohárkrémekbe.
Elrakhatjuk kompótnak, befõttnek, lekvárnak. Finom
csemege kandírozva is.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Pikáns cseresznyeleves
Hozzávalók:
50 dkg cseresznye, 1,5 dl száraz vörösbor, 1,5 dl tejszín, 1 evõkanál finomliszt,
fél citrom leve, egy darabka citromhéj,
kis darabka fahéj, szegfûszeg, kristálycukor, csipet só

Elkészítése:
A gyümölcsöt megmossuk, leszárazzuk,
kimagozzuk. A sót, a citromhéjat, a fahé-

jat és a szegfûszeget 5 dl vízbe szórjuk, 5
percig forraljuk, leszûrjük, és a levet
visszaöntjük a lábosba. A lisztbõl és a tejszínbõl habarást készítünk. A cseresznyét a fûszerezett lébe tesszük, és hozzáöntjük a citrom kicsavart levét. Annyi cukorral ízesítjük, hogy kellemesen pikáns
maradjon. Felforraljuk, és még 5 percig
fõzzük. Hozzáadjuk a tejszínes habarást,
megint öt percig forraljuk, végül a bort is

beleöntjük, és levesszük a tûzrõl. Kihûlve tejszínhabbal mentalevéllel tálaljuk.
Miért egészséges? Mert a cseresznyének
alacsony a zsírtartalma, viszont sok növényi rost van benne.
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REJTVÉNY
JÓZSEFVÁROSI
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Seneca tanácsa

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.

Apróhirdetés
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.: 06-30/861-25-97;
info@budapestihazmester.hu.
Társasházak közös képviselete
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.: 2168802; e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu

51 nm-es, önkormányzati, új építésû, kétszobás lakásom kisebb
öröklakásra cserélném. Ráfizetek.
Tel.: 267-4856
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 – 06-30286-3254
Latin társastánc, esküvõi tánc, latin
aerobic minden korosztálynak.
Práter u. 11., www.redancehall.hu
Tel.: 06-70-427-1262
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
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Vízszintes: 1. A római filozófus, író, Néró császár nevelõje,
egyben áldozata ajánlja latin nyelven: Quidquit dicturus es,
ante quam aliis dixeris, dicito tibi. A magyar fordítás elsõ része.
10. Tanácsadási és informatikai cégcsoport neve, röv. 13. Szignáltat. 14. Szövõgépen is használt vékony lemez. 16. Szesz. 18. Hozzá nem értõ, pancser. 20. Õrmester, röv. 21. A Solaris címû sci-fi
írója (Stanislav). 23. Õszies részlet! 25. Természetes viagra
(ALMEA). 27. Lufi közepe! 28. Mögé ellentéte. 30. Rangjelzõ elõtag. 31. Kanadai tartomány, az Öt-tó egyikének nevét viseli. 36.
Macskafajta ragadozó. 37. Páros páva! 38. Negatív töltésû anyagi
részecske. 40. Kilométer, röv. 41. Epekedõ, kissé régies szóval. 44.
Éneklõ szócska. 45. A bölcs jó tanács harmadik, befejezõ része.
47. Szóösszetétel végén: faló (pl. sejt). 48. Nem lát. 50. Kortárs színésznõ (Trixi). 52. Nemes. 55. Tagolt, bontott. 57. Tündérkirálynõ
a Szentivánéji álomban. 59. Ruhaanyagot készít.

Függõleges: 1. A bárium vegyjele. 2. … mode; divat szerint. 3.
Felé süti el fegyverét. 4. A rövidhullámú sütõ népszerû neve. 5. …
a levelem Balogh Máriának; népdal. 6. Visszahat! 7. Korallsziget. 8.
… Pacino; Oscar-díjas színész. 9. Helyez. 10. Olasz klubokban játszó, 1958-ban világbajnok brazil labdarúgó (José). 11. Nomád lovas
nép volt. 12. … és a varázsló; Thomas Mann kisregénye. 15. Nemzetközi motorkerékpár-márka. 17. A mandátumát visszaadva, régiesen. 19. A bölcs jó tanács második része. 22. Egyiptomi hírügynökség. 24. Élen. 25. Aknamunkával tönkretesz. 26. Az Ottokár
névbõl származó Heves megyei község. 29. Ínyes mester a régi királyi udvarban. 30. Az áramerõsség egysége, röviden. 32. Az a bizonyos. 33. Fogkrém-márka. 34. Zöldségekbõl készített mallorcai
specialitás (TOMBET). 35. Csavar mint fõnév. 39. Helység a macedóniai Florina tartományban (AETOS). 42. Az Ágoston név nõi változata. 43. Gonosz. 46. Jövõ idejû ige. 48. Polémia. 49. A szabadban.
51. Interaural Time Difference (interaurális idõdifferencia), röv. 53.
Nagy, angolul. 54. Societá Italiana Autoservizi; olasz autójavító
cég., röv. 56. Thaiföldi és német autójelzés. 58. Szovjet gépkarabélycsalád.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: június 24.
A május 20-ai rejtvényünk megfejtése: Új, szent szövetség kösse
össze mind/ embertestvérek jó reményeit.
Nyerteseink: Marosi Margit, Ujvári Sándor
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

MOZAIK

RENDÕRSÉGI HÍREK
Drogériából akart lopni
Egy budapesti fiatalember május 21-én
a délutáni órákban egy Blaha Lujza téri
bevásárlóközpont drogériájában több
termék dobozát széttépte, és azokról a
lágy biztonsági etikettet eltávolította. Az
árut a nála lévõ italos dísztáskába rejtette,
majd fizetés nélkül távozott az üzletbõl. A kijáratnál a biztonsági õr megállította, és a biztonsági helyiségbe kísérte, ahol elõkerültek az eltulajdonítani kívánt termékek. A BRFK VIII. kerületi rendõrkapitánysága kisebb értékre dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást
folytat T. Attila ellen.

retlen tettes eltulajdonította. A beszerelt GPS jeladónak köszönhetõen azonban a rendõrség bemérte a gépkocsi helyzetét, és
meg is találta egy XI. kerületi áruház parkolójában. A férfi elfogásakor a zsebébõl elõkerült egy fekete mûanyag indítóelektronika. A lopás miatt indított eljárást a VIII. kerületi Rendõrkapitányság folytatja le a gyanúsított elõzetes letartóztatása mellett.
A nyomozók azt is megállapították, hogy hasonló cselekmények miatt más rendõrhatóság is elfogató parancsot adott ki a
terhelt ellen.

Fokozott figyelem

A BRFK fontosnak tartja az ittas vezetésbõl származó személyi
sérülések és halálos kimenetelû balesetek visszaszorítását. A
balesetek megelõzése érdekében végzett fokozott ellenõrzés során a rendõrök május 19-én a Kiss József utcában intézkedtek a
személygépkocsival közlekedõ H. Gusztávval szemben, akinek
a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkoholt
Rendõrkézen a gépkocsitolvaj
mutattak ki. A VIII. kerületi rendõrkapitányság közúton gépi
Egy apuka május 28-án délután autóval vitte vizsgálatra beteg meghajtású jármû vezetésével ittas állapotban elkövetett jármûgyermekét a Heim Pál Gyermekkórházba. Miközben a vizsgá- vezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást
lat tartott, a kórház parkolójában álló személygépkocsiját isme- H. Gusztáv ellen.

Töltse le Józsefváros mobilalkalmazását ingyen Android és iOS rendszerekre!
Kíváncsi a helyi eseményekre? Olvassa el a kerület híreit utazás vagy várakozás közben!
Ügyet intézne? Tájékozódjon a mobilján a hivatalok nyitva tartásáról és kérjen idõpontot!
Inna egy kávét a közelben? A több mint 70 étterembõl és kávézóból válassza ki a legközelebbit!
Kimozdulna, de nincs programja? A folyamatosan frissülõ, változatos kerületi családi, kulturális és ifjúsági
programkínálatból megtalálhatja a megfelelõt.
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