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Nyári gyermekétkeztetés
Soha nem jutott rá ennyi pénz

FESZTIVÁL
Mesével, tánccal, muzsikával

Megnyílt a Palotanegyed Fesztivál
Szent Iván-ünnepéhez és a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódva nyílt meg szombaton a Múzeumkertben Józsefváros negyedik nyári fesztiválja. A hétvége programjai a
nyári napforduló jegyében a nap, a hold, a csillagok, a
föld, a tûz és a szerelem körül forogtak.
zilágyi Demeter, a Palotanegyed önkormányzati
képviselõje nyitotta meg a
háromhónapos rendezvénysorozatot, amelyet véleménye szerint két dolog különböztet meg
a hasonló programoktól. Az
egyik a helyszín. Az újjáépülõ
Palotanegyed környezete és a
Nemzeti Múzeum közelsége
olyan miliõt biztosít a rendezvénynek, amelyért önmagában
érdemes idelátogatni. A másik
pedig a hozzáadott érték, amelyet az itt élõ mûvészek – akik a
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Szilágyi Demeter képviselõ
nyitotta meg a rendezvényt

program gerincét adják – és az
itt megjelenõ közösségek tesznek hozzá, legyenek ezek táncházak, egy kiállítás a galériában,
egy komolyzenei koncert a Párbeszéd Házában, vagy éppen
egy Szent Iván-éji ünnep a Múzeumkertben. Ez a két összete-
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võ olyan sikeres fesztivált képes
létrehozni, amelyre mi, józsefvárosiak igazán büszkék lehetünk.
Mert miközben Józsefváros újjáépül, a hagyományos értékeket

is meg tudja mutatni a kerületieknek és a kerület vendégeinek.
A képviselõ ezért köszönetet
mondott mindenkinek, aki a
fesztivál létrejöttéhez hozzájárult, így a múzeum vezetésének
és az önkormányzat rendezvényszervezõinek.
A kerület hagyományos értékeibõl már a megnyitó elõtt ízelítõt kaphattunk a Józsefvárosi
Zenekar cigányzenészeinek jóvoltából, akik Kathy-Horváth
Lajos hegedûmûvész vezetésével a virtuozitást sem nélkülözõ
fergeteges koncerttel fogadták a
Múzeumkert koradélutáni látogatóit.
Napközben a kert a gyerekeké volt. Nekik szóltak, õket foglalkoztatták a zenei programok

és a Garabonciás Gólyalábas Utcaszínház
mûvészei. Rég feledésbe merült népi játékokat fedezhettek
fel és próbálhattak
ki, míg a felállított
„Világfa” környékén
szabályosan végigjárhattak egy népmesét. A mese
arról szólt, hogy a sárkány elrabolta az égrõl a napot, a holdat
meg a csillagokat, amelyeket a gyerekeknek hét
mesebeli próbatétellel kellett visszaszerezni.
Koraestétõl
késõ éjszakáig a felnõtteket szórakoztatták a megzenésített versek és mesék,
népzenei és
világzenei koncertek neves mûvészek elõadásában. A Szent
Iván-éjre való tekintettel mindkét éjszaka fellobbant a tûz is.
Szombaton Gulyás Anna adott
elõ egy mitikus moldvai népmesét, õsi moldvai muzsikával kísérve, miközben
az ország legjobb tûzzsonglõr csapata bûvölte el a közönséget. Aztán
kezdetét vette a Szent
Iván-éji tûzugrás rituáléja, amely moldvai táncházzá alakulva csengette le ezt a mágikus éjszakát. A vasárnap estére
pedig Ferenczi György
és a Rackajam fergetes
elõadása tette fel a koronát. A fesztivál vendégei

két napon keresztül készítették
azt a növényekbõl és kövekbõl
megalkotott, napéjegyenlõséget
szimbolizáló mandalát, amelyet
vasárnap este körbevettek az alkotók és a fesztivál vendégei,
hogy mécseseket gyújtva és a tüzet csodálva, Lovász Irén vezetésével gyógyító, belsõ harmóniát
ébresztõ, õsi magyar népi dallamokat énekelve megtisztítsák
lelküket.
A Palotanegyed Fesztivál
keretében a kerületi önkormányzat három hónapon keresztül 15 helyszínen 150 ingyenes és igényes programmal
vár mindenkit Józsefvárosba.
Június 29-én például a MÁV
zenekar Múzeum utcai székházában tartanak komolyzenei estet, míg július elsõ hétvégéjén a magyar jazz mutatkozik be a Reviczky utcai Építész Udvarban.

OKTATÁS
Nyáron sem maradnak éhesek

2,6 milliárd forint gyermekétkeztetésre
A kormány fontos feladatának tartja gondoskodni
azon rászoruló gyermekekrõl, akiknek családja
nem, vagy csak nagyon nehezen tudja megoldani
nyári étkeztetésüket. Egész
tanév alatt 560 ezer gyermek étkezéséhez járul hozzá. A nyári gyermekétkeztetésre pedig idén fordítja
a legtöbb forrást a kormány – mondta Kocsis Máté egy józsefvárosi sportudvaron, ahol éppen napközis tábor zajlott.
Fidesz kommunikációs
igazgatója a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy hamisak
azok az állítások, amelyek azt
próbálják elhitetni, hogy a kormány kevés pénzt fordít a gyermekek nyári étkeztetésére.
Összehasonlításképpen hozzátette, hogy 2006 és 2010 között 6
milliárd forint jutott nyári gyermekétkeztetésre, míg ez a szám
az elsõ Fidesz-kormány alatt 10
milliárd forint lett. Ez világosan
mutatja az elõzõ kormányok és
a mostani vezetés hozzáállását a
gyermekek étkeztetéséhez.
Kocsis Máté külön kitért a
tanévközi étkezési támogatásra
is. A tanév alatt a kormány biz-
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tosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk számára az étkezést, mind a
bölcsõdékben, mind az óvodákban, mind pedig az iskolákban.
Ezen támogatás összege a 2010.
évi 26 milliárdról 56 milliárdra
emelkedett. Tavaly óta a gyermekvédelmi törvény kötelezõvé
tette a napi háromszori étkezés
biztosítását a fenntartó részérõl,
így jelentõsen nõtt az egy gyermek után járó támogatás összege is. Egy tanév alatt 360 ezer rászoruló gyermek étkezését biztosítja a kormány teljesen ingyenesen, további 200 ezer gyermek
esetében pedig 50%-os kedvezményt kapnak a családok – fejtette ki a kommunikációs igazgató.

A nyári gyermekétkeztetésre
áttérve Kocsis Máté úgy fogalmazott: az idén jut a legtöbb forrás erre a területre, összesen 2,6
milliárd forint. Ebbõl az
összegbõl a Józsefvárosi Önkormányzat 7 millió forint
támogatást kapott, ami fedezi a kerületi rászoruló gyerekek egész nyári, napi háromszori étkezését – az önkormányzatnak ezt nem kell
kiegészítenie, így minden településnek nagy könnyebbséget jelent a kormány támogatása. Az egész nyári szünet alatt országosan 120.000
gyermek összesen 6 millió
adag ételt kap. Az elosztásban 2010 óta olyan rendszert
alakítottak ki, hogy a támo-

gatást nem az adott település lélekszáma alapján adják, hanem a
rászoruló gyermekek száma
alapján. Fontos elmondani, hogy
a kormány ösztönzi, hogy az étkeztetéshez a településvezetõk a
hazai, helyi termelõktõl szerezzék be az élelmiszereket. De a
kormány nem csak a gyermekek
étkeztetését, hanem napközis táborokat és szabadidõs programokat is támogat, illetve tankönyv-ellátással, kormány-ösztöndíjjal és Erzsébet-táborokkal
is igyekszik segíteni a szülõket,
hogy gyerekeik hasznosan töltsék idejüket. Összegzésül a józsefvárosi polgármester elmondta, nyugodt lehet mindenki afelõl, hogy nyáron sem maradnak a gyermekek éhesek, hiszen az õ fejlõdésük, rendszeres
étkezésük kiemelt szempont
mind a kormány, mind az önkormányzatok számára.
Z.B.

A kis óvodások nagy öröm- nes körbevezette az óvoda terümel fogadták Sára Botond állat- letén az alpolgármestert és a kekerti belépõit, és egybõl arról rület fõépítészét – megmutatta a
beszélgetni, hogy me- 2011-ben épített új játszóteret, ilis kaptak a kicsik kezdtek
lyik állatot is látogassák majd letve az udvart is –, közben peintézmény vezetõjének bevoná- meg elõször. A belépõk átadását dig vázolta az átalakításhoz fûsával és a kerület fõépítészének követõen Váradiné Orosz Ág- zõdõ elképzeléseit.
közremûködésével szeretnénk
elkészíteni a terveket, 2015 szeptemberében pedig átadni a megújult óvodát – mondta dr. Sára
Botond, Józsefváros alpolgármestere. Az átépítéshez az önkormányzat pályázati lehetõségeket is felkutat.
Mint Váradiné Orosz Ágnes, az
óvoda vezetõje elmondta, jelenleg mintegy száz gyermek jár a
Százados úti Pitypang Napközi
Otthonos Óvodába, de szükséges az intézmény bõvítése, átalakítása, mert egyre többen jeA gyerekek örültek Sára Botond ajándékainak
lentkeznek hozzájuk.

Bõvítik a Pitypang óvodát
Állatkerti belépõket
A Százados negyedben található Pitypang Napközi Otthonos Óvodát kereste fel dr.
Sára Botond alpolgármester a
kerület fõépítészével, Fernezelyi Gergellyel, hogy az
intézmény vezetõjével egyeztessenek az óvoda átalakításáról, bõvítésérõl. Az alpolgármester nem érkezett üres kézzel: a kis ovisoknak 100 állatkerti belépõt is ajándékozott.
Százados negyedben egyre
több a gyermekes család,
ami miatt a Pitypang Napközi
Otthonos Óvoda bõvítésére is
szükség van. Az idei évben az
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KÖZBIZTONSÁG
Nem turizmus céljából vendégeskednek nálunk

Migránsok: Bevándorlók a kerületben
Józsefvárost szeretik a külföldiek. A turistavendégek számát tekintve tavaly a harmadik helyre kerültünk a budapesti kerületek között. Azonban Józsefváros központi fekvése
vonzza a migránsokat is. Azokat a külföldieket, akik nem
turizmus céljából tartózkodnak hosszabb ideig nálunk. Egy
részük ellenõrzött menekültnek, másik részük azonban illegális bevándorlónak számít, akiket az önkormányzat és a
rendõrség közös ellenõrzésekkel igyekszik kiszûrni.
Józsefvárosban koncentrálódó bevándorlási jelenséget Kocsis Máté polgármester már egy áprilisi testületi
ülésen is megemlítette. Elmondta, hogy lakossági jelzések szerint reggelenként a
Népszínház utca környékén
gyülekezõ és a városba szerteszéledõ kéregetõk népes csoportjai félelmet keltenek az ott
lakókban. A lakossági bejelentések alapján a rendõrség és a
közterület-felügyelet közös járõrszolgálatot indított. Sajnos a
kerület több más pontján, például a Szigony utcában is panaszkodnak a helyiek a köztisztasági problémákat is okozó, lényegében az utcán élõ
vagy ott csoportokban italozó idegenekre. A polgármester
ezért átfogó együttmûködést javasolt a
rendõrség, a közterület-felügyelet, az önkormányzat, a bevándorlási hivatal és
a megfelelõ társszervek között.
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derült, hogy a helyet bérlõ vállalkozó jóval több „apartmant”
alakított ki a területen, mint
amennyire engedélye lett volna. Míg a hatósági ügyosztály
munkatársai jegyzõkönyvet
vettek fel, a rendõrök ellenõrizték a szórakozóhelyet, valamint átkutatták a kialakított
szálláshelyeket. Illegálisan itt
tartózkodó egyéneket ugyan
nem találtak, de akadtak arra
utaló jelek, hogy az eredeti információ valós lehetett.
Az éjszakai akció során több
kerületi vendéglátóhelyet is ellenõriztek a rendõrök, többek
között egy Népszínház utcai,
migránsok által kedvelt helyet
is, amelyrõl lakossági bejelen-

Rendszeres
ellenõrzések
Június elején másodszor tartott közös ellenõrzést a Polgármesteri Hivatal és a VIII. kerületi Rendõrkapitányság. A
rendõrség információi szerint
az egyik józsefvárosi vendéglátó- és közösségi szállásadóhelyként is mûködõ vállalkozás területén hazánkban jogszerûtlenül tartózkodó külföldiek vehettek ki apartmanokat.
Debreczeni Hajnalka fõhadnagy vezetésével egy péntek
este mintegy 12 rendõr és a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának munkatársai ellenõrizték a helyszínt. Ki4

tés érkezett a túl hangos vendégek és a megengedettnél hoszszabb ideig való nyitva tartás
miatt. A korábbi közös ellenõrzéskor már figyelmeztették a
tulajdonost, ami hatásosnak is
bizonyult: este 11 után a helyet
már bezárva találták. A kerület
a jövõben rendszeresen tart hasonló ellenõrzéseket a közbiztonság, a lakosság nyugalma, a
jogszerû mûködés és a jogszerûtlenül Magyarországon tartózkodókkal szembeni hatósági fellépés érdekében.

Az ellenõrzések nem csak a
közterületekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre terjednek ki, hanem érintik az önkormányzati bérleményeket, és
érinthetnek – különösen a bevándorlási hivatal részérõl –
magáningatlanokat, magánlakásokat is.

Akik menekültnek
számítanak
A külföldieket befogadó állomásokon (Bicske, Debrecen és
Vámosszabadi) két hónapig
tartózkodhatnak a menekültek,
ez idõ alatt dönt a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal
(BÁH) arról, hogy oltalomban,
menekült státuszban részesíti-e
országunk az érintett személyt,
vagy sem. Akik megkapják a
védelmet, azok eltávozhatnak a
befogadó állomásokról, és megjelölik, hogy mely településen
kívánnak lakcímet létesíteni. A
menekültügyi hatóság úgynevezett integrációs szerzõdést
köt velük, amelynek a megvalósulását az általuk megjelölt
település családsegítõ intézménye
koordinálja. Kerületünkben a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ Családsegítõ Központjának a feladata a
menekültek társadalmi beilleszkedésének elõsegítése. Váradi Gizella
intézményvezetõ
tájékoztatása szerint az elsõ integrációs szerzõdések létrejötte óta
83 jelzés érkezett intézményükhöz. (A segítségkérõk származási országai: Afganisztán, Szíria, Pakisztán, Irán, Eritrea, Libanon, Irak, Szudán, Nigéria,
Szomália, Mali, Sri Lanka, Kamerun voltak.) Segítséget nyújtanak nekik például a munkakeresésben, a különbözõ tanulási, nyelvtanulási lehetõségek
megtalálásában, a civil és önkormányzati szervezetekkel, a
munkaügyi központtal, igény
szerint egyházakkal való kap-

csolatfelvételben, a gyermekeik
óvodába, iskolába való beíratásában is.

Aránytalanságok
Mivel az önkormányzat vezetéséhez egyre határozottabb
jelzések érkeztek arról, hogy a
menekült státuszt kapott bevándorlók sokkal nagyobb
számban jelölik meg kerületünket, mint a fõváros többi kerületét, ezért Kocsis Máté polgármester egyeztetést kezdeményezett a BÁH illetékes ve-

zetõivel. Kifejezte azt a véleményét, hogy a menekültek társadalmi beilleszkedésének elõmozdításában – fõvárosi szinten – arányosan, valamennyi
kerület részvételével kellene a
feladatot ellátni. Jelezte, hogy
álláspontját módosítási javaslat
formájában el fogja juttatni a
jogszabály-elõkészítõk részére.
Ugyanakkor a megbeszéléseken elhangzott az is, hogy a
menekültek gyakorlatilag elenyészõ számban kívánnak letelepedni Magyarországon. Az
úti céljuk többnyire Németország, illetve Észak-Európa.
A BÁH illetékesei említést
tettek egy újabb jelenségrõl is:
viszonylag nagy számban érkeznek hozzánk olyan külföldi
állampolgárok, akik nem menekültként, hanem magyar
hölgyek – fõként észak-afrikai
– turistaútjának eredményeként, rövid ismeretséget követõen utaznak be országunkba,
és házasságkötéssel nyernek
EU-s tartózkodási jogokat.
Utóbb gyakorta problémát
okozva épp házastársaiknak is.
B.É. – N.M.

KÖZTÉR

31 millió a társasházaknak energiatakarékos felújításokra
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2014. augusztus 1., 12.00 óra

Lakóépületek hitel felvételével megvalósított energiatakarékos felújításá- A pályázattal támogatható munkák: A
hoz és korszerûsítéséhez nyújtandó pályázat keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható,
önkormányzati támogatásra
melynek energetikai hatékonyságjavító
A pályázat célja: A pályázat keretén belül hatása az épületek energetikai jellemzõitámogatható a lakóépületek homlokzatá- nek meghatározásáról szóló 7/2006
nak és födémrészének hõszigetelése és (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható.
egyéb, a lakóépületek energiatakarékos- A beruházást követõen az épület az ereságát szolgáló fejlesztése. A pályázat tár- detinél lényegesen jobb energiahatékonygya csak teljes épület, vagy dilatációval sággal kell, hogy rendelkezzen.
határolt épületrész lehet.
A támogatható munkák: 1. Homlokzatok és födémek hõszigetelése; 2. Egyéb
A pályázók köre: A pályázaton azok a tár- energiatakarékosságot szolgáló fejleszsasházak és lakásszövetkezetek vehetnek tések.
részt, akik a lakóépület homlokzatának és
födémrészének hõszigetelését és egyéb, a A támogatás mértéke, folyósítási módja:
lakóépületek energiatakarékosságát szol- A vissza nem térítendõ önkormányzati
gáló felújítását már megkezdték, de még támogatás mértéke: lakásonként maxinem fejezték be, vagy azok a társasházak mum 500.000 Ft / 10 év.
és lakásszövetkezetek, akik a támogatást
lakóépület homlokzatának és födémrészé- A támogatás 10 éven keresztül való folyónek hõszigetelésére és/vagy egyéb, a lakó- sítása az alábbi ütemezés szerint történik:
épületek energiatakarékosságát szolgáló
felújítására használják fel.
– 2014. évben – a támogatási szerzõdés
aláírásától számított 30 napon belül –
A pályázatban nem vehet részt az a tármaximum 1.550.000 Ft,
sasház/lakásszövetkezet, aki lejárt esedé- – 2015. évtõl 2023. évig – tárgyév január
kességû, 60 napot meghaladó adó- vagy
31-ig - évente maximum 3.100.000 Ft,
adók módjára behajtható köztartozással – 2024. évben – tárgyév január 31-ig – mabír, kivéve, ha az adóhatóság fizetési haximum 1.550.000 Ft.
lasztást vagy részletfizetést engedélyezett Elõleg: a támogatás elõleg formájában
számára.
nem igényelhetõ és nem nyújtható.

Józsefvárosi Sörfesztivál

Sörünnep a Palotanegyedben
Hétvégén, a Palotanegyed
Fesztivál kísérõ eseményén,
a Józsefvárosi Sörfesztiválon igazi malátakuriózumokat is megízlelhettünk. A
három napig tartó rendezvényen a hazai kézmûves
nedûk mellett a távol-keletitõl az amerikai sörökig
képviseltették magukat a
világ folyékony kenyerei. A
Mikszáth tér és környéke
adta az esemény helyszínét,
ahol rendeztek söröskorsókiállítást is, a gyümölcsös
ízek közül pedig kiemelke- fesztivál június 20-án. Pénteken
dõ szerepet kapott a meggy. a kijelölt helyeken 50%-os kedvezménnyel kóstolhattunk – a
„Sörömök napjával” kez- kézmûves nedûk mellett –
dõdött a Józsefvárosi Sör- olyan különlegességeket is,

A

A pályázat benyújtásával kapcsolatos
tudnivalók:
A pályázatot kizárólag magyar nyelven,
egy eredeti példányban, személyesen
kell benyújtani az alábbi címre:
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, III/312.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat
Épületek Energetikai Felújítására”.
A pályázat benyújtásának idõpontja: a
pályázat Polgármesteri Hivatalba történõ
beérkezésének, átvételének idõpontja.
A részletes pályázati felhívás a
jozsefvaros.hu oldalon olvasható.

mint a japán Asahi, a thai
Singha és Chang, vagy a vietnami Hanoi. A gyümölcsös sörök között idén a meggy került
fókuszba, így az elsõ ezer látogató meggymeglepetésben részesült. Az
Ötpacsirta, a Reviczky,
a Krúdy Gyula utca és
a Mikszáth Kálmán tér
övezte területen megrendezett fesztiválon
Magyarországon elõször kóstolhattuk meg
az amerikai Kentucky
Ale whiskys hordókban érlelõdött, igazi
kuriózumnak számító
söreit is. Ugyanakkor
az esemény egyik leglátványosabb része az
elsõ söröskorsó-kiállítás volt, ahol a több
mint ezer relikviát tar-

talmazó tárlatból a korsók
megvásárolhatók voltak, melyeket meg is lehetett töltetni a
helyszínen a különleges nedûkkel.
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VÉLEMÉNY

Nézõpont

Végleg bezárt a Négy Tigris piac

Óriási lépés a rendteremtésben
Piacból ma már van elég, az ország egyik legnagyobb bûntanyájára pedig nincs szükség Józsefváros közepén. Sokakkal
együtt én azon a véleményem
vagyok, hogy itt volt az ideje
véget vetni annak, hogy mindenki szeme láttára lopják meg
az embereket, az államot, és napi több tucat bûncselekményhez ad fillérekért területet az állam.
A kínai piac bezárásával óriási lépést tett az ország és a kerület is a rendteremtésben. Józsefvárost
közbiztonságilag rendkívül megterhelte a piac mûködése, gyakorlatilag a bûnözõk átjáróháza volt. A
bezárása most, 2014-ben semmiféle kiskereskedelmi fennakadást nem okoz, hiszen ma már üzletek
és piacok sokaságában tudnak vásárolni az emberek. Messze nem ugyanaz a helyzet, mint a kilencvenes évek elején, amikor a kínai piac gyakorlatilag
a bevásárlóközpontot jelentette, amelybõl akkoriban még alig volt.
A piac bezárásának ellenzõi mindig elfelejtik elmondani, hogy lehet, hogy olcsóbban lehetett bizonyos termékeket megvásárolni, de ezért komoly
árat fizetett az ország és a kerület. Az adócsalás és
a feketefoglalkoztatás több ezer tisztességes magyar kiskerekedõ megélhetését és munkahelyét
vette el. Meglepve tapasztalom, hogy sok baloldali politikus ma is inkább fenntartaná ezt a bûngócot, amely évente több tízmilliárd forintot húz ki
az állam és az emberek zsebébõl is. Én a tettekben
hittem mindig is, és ma is, nem pedig a tehetetlenségben. A piac bezárásával felszabadult egy óriási
terület, amelynek a további beépítésében és fejlesztésében a kormánnyal közösen tudunk gondolkodni. Józsefvárosnak ez a része is megújul, munkahelyeket és örömet fog adni az itt
élõknek.
Kocsis Máté,
polgármester

Önámítás
Támogattuk a módosítási tilalom elrendelését a Ganz-MÁVAG egykori gyárának területére, azért, hogy a kerületi önkormányzat megelõzzön visszafordíthatatlan rombolásokat, átépítéseket az egykori iparnegyeden.
A kínai piac bezárását a mandátuma
végén járó polgármester rendre úgy reklámozta, mint az õ erõs rendpárti fellépését, a bûntanya felszámolását. Ennek volt marketingeszköze az a feleslegesen felvonultatott több tucat egyenruhás is, akik valószínûleg leginkább a biodíszlet funkcióját látták el a már kiürített piac lelakatolásán. Pedig az, amivel a közpénzbõl fizetett polgármesteri reklámkommandó dicsekszik, az nem több, mint önámítás.
Miért?
Azok az árusok, akik a Józsefvárosi pályaudvar egykori területén üzleteltek, és folytatni akarták, már régen átköltöztek
szembe, a Kõbányai út túloldalán fekvõ Ganz-MÁVAG területére. Fehér-, fekete- vagy szürkegazdaság, az ebbõl a szempontból teljesen mindegy, mert az úttest túloldala már magánterület, onnan már nincs egyenruhás, aki bûn tettenérése nélkül kiûzné õket. Hasonlóan megalapozatlan hitegetés volt,
hogy majd józsefvárosi kisüzletekkel megmentik a tisztességes kereskedõket. Látjuk, hogy ebbõl sem lett semmi. Az
egyetlen, amit sikerült elérni, az az olcsó piac szétverése. Annak a piacnak a bezárása, ahova nagyon sok józsefvárosi és
más budapesti polgár azért járt el, mert olyasmit tudott olcsón
megvenni, amit amúgy plázaáron valószínûleg sohasem tudna megfizetni. A Négy Tigris becsukásának tehát az a lényege,
hogy amit akartak, kimenekítettek az úttest túloldalára, de
cserébe a kispénzûek számára az olcsó piac javarészt bedõlt.
A bûn üldözése közös érdekünk, s persze bizonyára olvashatunk majd statisztikai adatokat a kerületi lakájmédia hasábjain arról, hogy mennyivel csökkent a kerületi bûnözés, s a hivatalos magyarázatot is, ami majd a jobb statisztikát a kínai piac becsukására fogja. Ne tessék ennek túl könnyen bedõlni.
Akkora bûvészet ez a kínai piac cirkusz, mint Kocsis egész polgármestersége: látszat és önámítás.
Türelem, már nem sokáig…
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

Egyéves huzavona után bezárták a józsefvárosi Négy Tigris kínai piacot. Nagyon hosszú ideig a saját törvényei szerint mûködött a piac a belváros közelében, és sokak szerint a bûnözés melegágya volt. A hatóságok évtizedig megtûrték a piac szürkezónás mûködését,
mert a rend érvényesítése érdekében
fellépni nem tudtak, egyesek szerint
nem is mertek, mert féltek a piac vezetésétõl. A jogrend
gyengeségét mutatja, hogy a piac bezárásának meghirdetett
szándékától egy év telt el, mire ki tudták üríteni a vásárteret.
Közben persze a kereskedõk átköltöztek a Kõbányai út túloldalára, a volt Ganz-telep területére, és ott folytatják szabályozatlan tevékenységüket.Korábban a piac területén mûködött a józsefvárosi pályaudvar, amelyre a Budapesten is mû-
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ködõ ipar kiszolgálása miatt volt szükség. Ma már a szomszédos Ganz-telep helyén is csak a bóvlipiac mûködik. Itt
kénytelenek vásárolni a szegények, munkanélküliek, akik a
magyar termelõipar megszûnése miatt jutottak sanyarú
helyzetükbe. Tegyük gyorsan hozzá: a magyar termelõipar
összeomlásához az elhibázott privatizáción túl nem kis részben az ellenõrizetlenül beáramló távol-keleti áruk is hozzájárultak.
A piac helyére egy sportkomplexumot, rendezvényközpontot terveztek. Lehet álmodni szépeket, sõt kell is, azonban ha
a beruházáshoz szükséges termékeket is külföldrõl szerezzük
be az EU által nyújtott „segélybõl”, akkor ezzel csak a nyugati cégeknek adunk munkát, õket erõsítjük. Nekünk
pedig Patyomkin-városaink lesznek.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

KÖZÉLET

Bemutatkozott a baloldali polgármesterjelölt
A szociáldemokraták Dr. Suda Dezsõt indítják Józsefvárosban
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának (röviden: szociáldemokraták)
elnöke, Schmuck Andor, a
Mikszáth téren mutatta be
VIII. kerületi polgármesterjelöltjüket, Dr. Suda
Dezsõt.

valószínûnek, hogy pártja
részt venne bármilyen összefogásban, ami csak hatalomtechnikai célból kovácsolódik össze, de szívesen részt
vesz értékalapú együttmûködésben. „Az Összefogás pártjai (MSZP, DK, Együtt-PM)
becsapták a választókat, már
baloldali párt elnöke
a választások után pár órával
vázolta a párt önkorszétesett a szövetség. Hományzati programját, melygyan tudtak volna kormánek szlogenje a „Jól lakni és
nyozni?” – tette fel a kérdést
jóllakni!” – célja, hogy javítSchmuck Andor.
sanak a közbiztonságon és
Az önkormányzati válasznöveljék a szociális biztonsátásokkal kapcsolatban az elgot is, valamint hogy felkanök kifejtette, hogy fõ feladaSchmuck Andor, a szociáldemokraták elnöke mutatta be
rolják a szegény sorban élõtaiknak a szegénység, a kijózsefvárosi polgármesterjelöltjüket, Suda Dezsõt
ket, gondoskodjanak róluk,
szolgáltatottság, az éhezés és
javítsák sorsukat. A szocdea munkanélküliség csökkenmeknek fontos, hogy Magyarország élhetõ õk felelnek budapesti szinten is. Az új ön- tését, megszüntetését tartják. „Nincsenek
és biztonságos legyen, amit csak a valódi kormányzati választási rendszer végre ellenségeink, csak ellenfeleink. Ha a politibaloldal, a Szociáldemokraták Magyar nem a pártoknak kedvez, hanem az állam- kai paletta másik oldalán állók csináltak,
Polgári Pártja képes megteremteni. A fõ- polgároknak. A fõpolgármester-választás- vagy csinálnak valami hasznosat, értékeváros kiemelten fontos terület számukra, sal kapcsolatban a szocdemek elnöke set egy településen, azt meg kell tartani,
így mindenképpen indítanak jelölteket a hangsúlyozta, hogy végre nem a fõpolgár- folytatni kell” – mondta Schmuck Andor,
polgármesteri és a fõpolgármesteri szék mesternek lesz városa, hanem a városnak majd bemutatta józsefvárosi polgármeselnyerésére. Schmuck Andor szerint az új fõpolgármestere. Kiemelte, hogy nem ért terjelöltjüket. Dr. Suda Dezsõ nyugdíjas
önkormányzati törvény állampolgárbarát, egyet azokkal, akik szerint egy civilt kell villamosmérnök-közgazdászt már ismerhiszen ezután nem kell eldönteni, hogy ültetni a fõváros élére, aztán ha nem jól hetik a kerületben lakók, hiszen az országegy adott terület problémáival a fõváros- csinálja a dolgát, akkor mossuk kezeinket, gyûlési választásokon is õ volt a szocdehoz vagy a helyi vezetõhöz kell fordulni, hogy õ egy „civil” – minden jelölõszerve- mek helyi jelöltje. Fõ feladatának azt tartja,
hiszen a polgármesterek a fõvárosi köz- zet vállalja a felelõsséget jelöltjéért. Ezzel hogy az élet minden területén segítsen a
gyûlés tagjai lesznek, így településükért kapcsolatban elmondta, hogy nem tartja kerületben élõkön.
Z.B.

A

Kiállítótér és vendégház is lesz

„A mûvésztelep egyik épü- alkalmas lenne. Az ötlet meglete jelenleg lakatlan, amelyet valósításáról a magyar állammintegy 40-50 millió forintból mal is tárgyalásokat folytatervezünk átalakítani. Kiállí- tunk” – mondta az alpolgárSzázados úti Mûvésztelep bejá- tótérként és vendégházként is mester. A tervek szerint az átratához. A több mint száz éves mûködne, határon túli ma- alakítás két éven belül valósul
mûvésztelep nemcsak a kerü- gyar mûvészek fogadására is meg.
N.M.
let, de a magyar kultúra szerves része, fõvárosi védettség
alatt áll. Tavasszal már sor került a mûvésztelepnek helyet
adó terület rendezésére, a fák
megfelelõ visszavágására, a növények, a kert, a zöldfelület
karbantartására, a viharkárok
rendezésére – sorolja az egyik
kezében ecsettel Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere. A
közeljövõben a mûvésztelepet
övezõ kerítés javítása, átfestése
indulhat el, illetve az itt található padokat és régi kandelábereSára Botond alpolgármester is segített a felújításban
ket is felújítják.

Új kaput kapott a mûvésztelep
Józsefváros szélén található
Budapest egyik legrégebbi,
folyamatosan mûködõ alkotómûhelye, a több mint száz
éves Százados úti Mûvésztelep. Az eredetileg tizenöt lakásból és huszonnyolc mûterembõl álló komplexum
egyedülálló létesítmény, a
magyar kultúra egyik fellegvára. A mûvésztelep a közelmúltban új kaput kapott,
amelynek lefestésében Sára
Botond alpolgármester is
részt vett.
z elõzõ kapu többszöri javíttatása után inkább egy
új, motoros kaput szereltünk a

A
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TUDOMÁNY

Kutatásfejlesztés a Pázmány Egyetemen
Egy sikeres projekt eredményei
2011-ben az Új Széchenyi Terv keretében közel
egymilliárd forint összegû támogatást nyert a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem a tudományos kutatások kibontakoztatására. Az elért
eredményekrõl a projekt zárórendezvényén
számoltak be.
„Tudományos kutatások
kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen” címû pályázattal 920
millió forintos vissza nem térítendõ támogatást nyert az Új
Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) keretében az egyetem. A két és fél éve tartó projekt záróeseményén dr. Szuromi Szabolcs, az egyetem rekto-
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ra felidézte elõdje, Pálinkás József
szavait, aki szerint a támogatással „a nemzetközi
kutatások élvonaDr. Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora
lába kerülhet a
Pázmány”.
A pályázatot általánosan Dr. alprojektvezetõk ismertették.
Hajdu Gábor projektvezetõ A BTK – Európa a nagyvilágban
foglalta össze, majd a három címû alprojektet Dr. Kõszeghy
részre tagolódott kutatást az Miklós docens, az ITK – Bionika

Kiváló ortopédussal bõvült a JESZ
Dr. Wimmer Ágnes ortopéd szakorvos és manuálterapeuta a nyári hónapoktól kezdõdõen, keddi napokon délelõtt rendel a Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat Auróra utcai szakrendelõjében.
doktornõ 1983-ban szerezte diplomáját a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen. Ezután hét évig a SOTE Ortopédiai Klinikáján dolgozott, ahol kiváló
professzoroktól tanulta a szakmai ismereteket. Ortopédiából 1990-ben tett szakvizsgát jeles eredménnyel a SOTE-n, majd
1995–2000 között a Moszkvai Orvostudományi Egyetem posztgraudális képzésének keretein belül tanulta ki a manuálterápiát. Amikor hazánkban lehetõség
nyílt manuálterápiából vizsgát tenni, elsõként vizsgázott manuális medicinából kiváló minõsítéssel 2000-ben. Ezt követõen
2001–2002-ben a McKenzie Intézetben sajátította el a gerincbántalmak vizsgálatára
és kezelésére szolgáló McKenzie-terápiát.

A

Módosul a kerületi építési rendelet
Tisztelt józsefvárosiak!
A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati
rendelet (röviden: JÓKÉSZ) az elfogadása
óta eltelt több mint hat év során többször
módosult, és a jogszabályi környezet is jelentõsen megváltozott az elmúlt két évben.
8

2005 óta foglalkozik a hagyományos ázsiai
gyógymódokkal. 2005–2007 között a
Heilongjang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi tanszékén hallgatott kínai orvoslást, ismerte
meg a thai, koreai, kínai, japán gyógymódokat, masszázstechnikákat. Szakvizsgája
után a XI. kerületi járóbeteg-ellátás ortopédiai rendelésein dolgozott, emellett
magánorvosi rendelõkben is vállalt munkát. 2000-ben nyitotta meg saját rendelõjét
a Fehérvári úton.
Vállalja: gerincbántalmak, fejfájás,
nyakfájás, vállproblémák, karzsibbadás, hátfájás, derékfájás,
lumbágó, isiász (ülõidegzsába),
gerincsérv, „becsípõdések”, gerincferdülés, ízületi panaszok,
csípõkopás, térdízületi panaszok
(kopás/artrózis), sport- és egyéb
sérülések, izomfájdalmak, ízületi
gyulladás, lábfájás, sarokfájás,
sarkantyú, íngyulladás, húzódás, lúdtalp, nyaki eredetû fejfájás, szédülés, fülzúgás kezelését.

A kerületben zajló fejlesztések igénylik az
egyértelmû, világos jogszabályi környezetet, melyet a hatályos építési szabályzat
nem tud teljes mértékben kielégíteni.
Ezek alapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 48/2014.
(III.05.) számú határozatával döntött arról,
hogy módosítja a JÓKÉSZ-t, a magasabb

címût Dr. Szolgay Péter professzor, a JÁK – Kormányzás és
közjó címût pedig Dr. Tóth Tihamér docens mutatta be.
Mindannyian hangsúlyozták,
hogy az elért kutatási eredmények mellett nagyon fontos
volt a tudományos körökkel
kiépített kapcsolatrendszer,
mellyel a Pázmány bekerült a
nemzetközi kutatások véráramába.
A projektnek köszönhetõen
olyan innovációk születtek,
mint a „Laboratórium egy
chipen” technológia, mellyel
számos vizsgálat néhány milliméteren lefolytatható, jelentõs elõrelépés született a protézisek fejlesztésének területén és a rákos daganatok korai
felismerésében a kvantitatív
képalkotó technológia segítségével.
B.R.

„Munkám során megpróbálom ötvözni
a nyugati és a keleti orvoslást, a sok ezer
éves tapasztalatokat és a legmodernebb biológiai kutatások eredményeit a betegeim
minél eredményesebb gyógyítása érdekében” – nyilatkozta.
A doktornõ elérhetõségei: 06/20/34059-35, valamint: www.orthoped.hu.
Az ortopédiai szakellátás igénybevételéhez beutaló és elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges. A vizsgálatra személyesen a
szakrendelõ recepcióján, vagy telefonon
lehet bejelentkezni, a közvetlenül hívható
323-0063, 459-3860 és 459-3865 telefonszámokon, illetve a központon keresztül, a
333-6730/160 vagy a 165 melléken.

szintû jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében.
A módosítás további indokai: 1. a mindennapi alkalmazás könnyítése, a problémás vagy ellentmondásosnak tûnõ elõírások
átgondolása; 2. a gépjármû-elhelyezéssel
kapcsolatos rendelkezések elõírásainak kidolgozása a vonatkozó helyi rendelet 

MOZAIK

Rendkívüli helyzetekben segíthetnek
Sikeresen vizsgázott a mentõcsoport
A Közép-pesti Önkéntes Mentõcsoport
tagjai sikeresen vizsgáztak a nemzeti
minõsítõ gyakorlatukon, így szükség
esetén a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség segítségére lehetnek.
A civil alapon szervezõdõ, speciális
mentõcsoport az V., VI., VII., VIII., IX.,
és X. kerület védelmére (elsõsorban árés belvízi, valamint rendkívüli idõjárási helyzetek esetén), valamint a fõváros
megsegítésére alakult a tavalyi évben.

A

kigyulladt épületet is el kellett oltania,
majd kutyákkal derítették fel a sérülteket,
mentették ki és részesítették õket egészségügyi ellátásban.
Sági Norbert tûzoltó fõhadnagy elmondta, hogy az önkéntesekbõl álló csapatban
tûzoltók, polgárõrök és mentõkutyások
vettek részt, akik sikeres vizsgát tettek
négy szakmai – kutyás mentés, alpintechnika, vízkár-elhárítás és logisztika –
kategóriában. A sikeres vizsgával öt évre
szóló nemzeti minõsítést szereztek a
résztvevõk, így a jelen lévõ józsefvárosi
polgárõrség tagjai is.

ja a Józsefvárosi Polgárõrség Katasztrófavédelmi és Önkéntes Tûzoltó Egyesület is
– a gyakorlaton például olyan hirtelen lezúduló, nagy mennyiségû csapadék fogadására is fel kellett készülnie, amely természetes körülmények között villámárvizet okozhatna a fõváros több pontján.
Mint Kaiser József önkormányzati képviselõ, a kerületi polgárõrség vezetõje elmondta, mintegy kétszáz méternyi gátat
építettek homokzsáknegyven önkéntesbõl álló mentõcso- okból. „A vízkár-elháportnak – amelynek többek közt tag- rítási feladatokat teljesítettük a legjobban, a
józsefvárosi polgárõrök kiváló minõsítést
kaptak. A tavalyihoz
hasonlatos árvíz esetén
most már pontosan
tudjuk, hogyan lássunk munkához” –
mondta Kaiser József.
A gyakorlaton a mentõcsoportnak a gátépíKaiser József és csapata gátat épített
tés mellett például egy

A Szent István-rend története
Kiállítás a legrangosabb magyar kitüntetésrõl
A Mária Terézia alapította Szent István-rend történetérõl szervezett tárlaton soha máskor együtt
nem látott relikviák gyûltek össze a Magyar Nemzeti Múzeumban.
kiállítás több mint
négyszáz mûtárgyon
keresztül mutatja be a 250
évvel ezelõtt alapított rend
kitüntetéseit és kitüntetettjeit. „Végigkísérhetjük egy
Habsburg házból való magyar uralkodó többségében

A

kiváltására; 3. az ideiglenes vagy határozott idejû használatra vonatkozó elõírások
meghatározása (pl. felszíni parkolók, játszókertek, közösségi kertek esete); 4. a szabályozási elemek földhivatali alaptérképpel való összhangjának megteremtése.
A JÓKÉSZ-nek a kerület egészére vonatkozó módosítása tárgyalásos eljárással tör-

magyar alattvalóknak adományozott elismerésének
történetét a 21. századi újjászületésig” – írta a tárlatról
Áder János köztársasági elnök.
A Szent István-rend kitüntetés legmagasabb fokú
jelvényét, a nagykeresztet
uralkodók, külföldi államfõk kapták, a középkereszt
magasabb beosztású személyek, a kiskereszt pedig kiváló érdemû polgárok elismerésére szolgált. A Habsburg Birodalmon belül a ki-

ténhet meg. A település-fejlesztéssel és település-rendezéssel összefüggésben az önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta a
Partnerségi Egyeztetés Szabályait. Ennek
megfelelõen a módosítás dokumentumai a
www.jozsefvaros.hu honlapon folyamatosan feltöltésre kerülnek. Ezekkel kapcsolatban várjuk a lakosság, a civil szervezetek,

tüntetést többek közt Andrássy Gyula,
Arany János, Munkácsy Mihály is kiérdemelte. A diplomáciai kapcsolatok építésére megkapta Napóleon, I. Miklós cár és
Hirohito japán császár, nõként – az alapító
Mária Terézián kívül – eddig Egerszegi
Krisztina vehette át a kitüntetést.
Az elsõ világháború végén a Monarchia
felbomlásával a rend is feloszlott. Horthy
Miklós kormányzó 1938-ban újraindította,
de csak rövid ideig élt, az Országgyûlés
1946-ban ismét megszüntette. Az ezentúl
nagykereszt formában adható állami kitüntetést 2011-ben alapították újra Magyar
Szent István Rend néven. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója elmondása szerint a jelenlegi kiállítás anyagához számos magyar és nemzetközi múzeum, intézmény, továbbá magángyûjtõk
járultak hozzá. A kiállítás augusztus végéig tekinthetõ meg.
B.R.

egyházak véleményét 2014. június 30-ig a
foepitesz@jozsefvaros.hu e-mail címre, illetve postai úton a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Fõépítészi Ügyosztály
Fõépítészi Irodájának címére (1082 Budapest, Baross u. 63-67.).
Köszönjük együttmûködésüket!
Fõépítészi Iroda
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RENDÕRSÉG
ta, hogy fiataloktól kapott kábítószert, ami
eszméletvesztéssel járt, és nem tudja, hová
lettek a ruhái.
Nagy erõkkel keressük a forrást és az elMár keresik a forrást és a terjesztõket
osztókat. Dolgozunk a szer azonosításán és
szerezhetõ „gettódrog” – nyilatkozta a az árusai feltérképezésén – tájékoztatta a
Ismeretlen összetételû, szintetikus rendõrségi lapnak Segyevi Zoltán, Józsefvá- kapitányságvezetõ a magazint.
szert terjesztenek újabban a dílerek. ros kapitányságvezetõje. Az egyik
A szer hatása alá kerülõ fogyasztók boltban dühöngõ fogyasztót például
önkívületi állapotba kerülnek, dü- több járõr közös erejével kellett meghöngenek, egyesek még a ruháiktól fékezni, mert testalkatához képest
is megszabadulnak.
irtózatos erõvel bírt – idézte fel az
egyik esetet Osváth András, zászlós.
gy nap leforgása alatt összesen hét eset- Egy másik helyszínen szájmaszkban
ben intézkedtek a józsefvárosi rendõrök kellett intézkedniük a járõröknek,
az új szer fogyasztóival szemben – számolt mert az utcán vetkõzõ, kiabáló drobe a Zsaru magazin. A veszélyes kábítószer gos köpködött is. Még aznap kór– amelyet „õrjítõ kivetkõztetõnek” neveztek házba szállítottak egy eszméletlenül
el – használói elvesztik önkontrolljukat, õr- a villamossínen fekvõ nõt is, aki majöngenek, levetkõznek és gyakran eszméle- gához térve a rendõrökre támadt.
tüket is elvesztik. Az egyelõre ismeretlen, Ugyanazon a napon találtak mezteerõs szer valószínûleg olcsó, internetrõl be- len, hajléktalan férfit is, aki elmond-

Új, erõs drog került az utcákra

E

RENDÕRSÉGI HÍREK

Rendõrkapitányság felfegyverkezve elkö- rítson, mosson, fõzzön. Ha a nõ nem tett
vetett rablás bûntette miatt indított eljá- eleget a kérésének, akkor a gyanúsított
Idõs férfire támadt. A jelenleg rást.
megverte és akaratán kívül szexuális
rendelkezésre álló adatok szerint Sz. Reegyüttlétre kényszerítette. A VIII. Kerületi
nátó Márió június 12-én éjszaka bement Elfogták! Június 10-én éjjel, három óra Rendõrkapitányság súlyos testi sértés, saegy Diószegi utcai lakásba, ahol felszólí- tájban B. Attila a Práter utcában találko- nyargatással elkövetett kényszermunka,
totta az ott lakó 76 éves sértettet, hogy ad- zott régi hölgyismerõsével, akit rávett ar- személyi szabadság aljas indokból történõ
ja át neki a lakásban található összes érté- ra, hogy menjen el vele egy Lujza utcai la- megsértése, valamint testi épség elleni
ket. Az idõs férfi nem tett eleget a felszólí- kásba. Az ingatlanba érve a nõt többször közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuátásnak, ezért a gyanúsított egy gázkulcs- bántalmazta, megfenyegette és késõbb ar- lis erõszak bûntettének megalapozott gyacsal bántalmazta. Ellene a VIII. Kerületi ra kényszerítette, hogy a lakásában taka- nújával folytat eljárást B. Attila ellen.

Újabb botrány a Gyermekrák Alapítvány körül
Alig támogatják a kórházakat
Habár jelenleg is mintegy 800 millió
forint áll a Józsefvárosban található
Gyermekrák Alapítvány számláin –
amely az adózók egyszázalékos felajánlásaiból gyûlt össze –, az onkológiai központok alig kaptak közvetlen támogatást az alapítványtól.
alogh István elnök közben újabb botrányba keveredett: miközben kiadásaikat részben magyar gyermekek Floridába
való utaztatásával magyarázta, kiderült,
az elmúlt években
egyetlen gyermeket
sem vittek oda ki. És
New Yorkba sem.
A Délnyugat-floridai Gyermekkórház
után egy másik amerikai kórházról (Roswell
Park Cancer Institute)
is kiderült, hogy oda
egyetlen alkalommal

B
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sem szállított Magyarországról gyermekeket kezelésre a Gyermekrák Alapítvány
amerikai szervezete – tudta meg a Magyar
Nemzet. Az alapítvány elnöke a szervezet
egyes kiadásait a sajtó elõtt korábban éppen a floridai utaztatásokkal magyarázta.
A Gyermekrák Alapítvány az adózók
egyszázalékos felajánlásai alapján az egyik
legsikeresebb évente több száz millió forint folyik be hozzájuk, amivel elvileg kórházakat támogatnak. A közelmúltban
azonban kiderült, több intézmény évek óta
hiába pályázik náluk. „A Gyermekrák Alapítvány 2006
óta nem adott támogatást a Szent László Kórháznak” –
mondta a kórház
vezetõ
fõorvosa.
Kriván Gergely, aki
egyben a Magyar
Gyermekonkológiai

Hálózat elnöke is, a Hír TV-ben kifejtette,
hogy az utóbbi években több más intézmény sem kapott forrást a szervezettõl.
Kriván szerint 800 millió forintból csodákat lehetne mûvelni: intézményeiket fel lehetne szerelni korszerû mûszerekkel, fejleszteni az infrastruktúrát, több ápolót foglalkoztatni. A legtöbb daganatos gyereket
ellátó Semmelweis Egyetem II. számú
Gyermekklinikája 2009 óta nem kapott támogatást, pedig többször is fordultak az
alapítványhoz segítségért. Az onkológiai
központok Emberi Erõforrások Minisztériumának adott válaszaiból az is kiderül,
hogy 2010 óta csak a Heim Pál Gyermekkórház kapott közvetlen támogatást az
alapítványtól.
Balogh István a Hír TV vendégeként kifejtette: az ország összes onkológiai központja összefogott ellene, hogy „lejárassák” a Gyermekrák Alapítványt, mégpedig azért, hogy „megszerezzék a pénzét”.
Azt a pénzt, amelyet az adózók ajánlottak
fel rákos gyermekek gyógyítására. Az elnökrõl korábban kiderült: magáncélra
használta az alapítvány betegszállító autóját, a szervezet gazdálkodásával kapcsolatban pedig több visszásság is felmerült.

KULTÚRA

PALOTANEGYED FESZTIVÁL
 Június 29.
KOMOLYZENE
A PALOTANEGYEDBEN

 Július 5. szombat
17 óra: Tariqa
Said Tichiti – guembri, oud, ének; Dresch
gõ; Sárvári-Kovács Mihály – szaxofon, fuhun; Halmos AndZsolt – dob
rás – dob; Kovács „Öcsi” Ferenc – hege19:30 óra: Bacsó dû, trombita, ének
Kristóf Triad
Bacsó Kristóf – 18:30 óra: Lukács Miklós Trió –
szaxofon;
Oláh Cimbiózis
Tzumó Árpád –
Fender-zongora;
Juhász Márton –
dob

Helyszín: MÁV Zenekar Székháza (Múzeum utca 11.)
17 óra: Mandel Róbert és a Magyar Reneszánsz Együttes
Mandel Róbert – reneszánsz tekerõlant,
ütõhangszerek; Kállay Gábor – blockflöte, rebec; Kállay Katalin – blockflöték;
Harsányi Zsolt – dulzian, reneszánsz fagott
 Július 4. péntek
18 óra: Grencsó Kollektiv Rétegzene
 Július 3-4-5.
Grencsó István
MAGYAR JAZZ JAM
– fúvós hangHelyszín: Építész Udvar (Ötpacsirta utszerek; Pozsár
ca 2.)
Máté – villanyzongora; Ben Július 3. csütörtök
kõ Róbert – bõ18 óra: Ávéd János Quartet
gõ; Miklós SzilÁvéd János – szaxofon; Fassang László –
veszter – doHammond-orgona; Horváth Balázs – bõbok

Több, mint népdalgyûjtemény

Faragó Laura új kiadványa
Az ünnepi könyvhét egyik
különlegességét, a Baranyában élõ moldvai csángók hités dallamvilágáról szóló
könyvet mutattak be a Józsefvárosi Galériában, a rendezvényt Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere nyitotta meg. A könyv dalait a szerzõ népdalénekesnõ pályatársai és diákjai adták elõ.
Köztársasági Érdemrend
keresztjével és a Magyar
Kultúra lovagi címével is kitüntetett Faragó Laura „Szép illatja

A

Múzeumok éjszakája
Józsefvárosban
ár kora délután nekivágtunk az
egészestés kulturális kalandnak. Sétánkat a Füvészkertben kezdtük, ahol megcsodálhattuk a Viktória
virágzását és vettük meg az 1500 Ft-os
karszalagot, amely az egész éjszaka
belépést biztosított a csodák birodalmába. Onnan a szomszédos Természettudományi Múzeumba vitt az
utunk, ahol Herman Ottó kedvenc ál-

M

Lukács Miklós – cimbalom; Baló István –
dob; Orbán György – nagybõgõ
A Palotanegyed Fesztivál Józsefváros
Önkormányzatának programja

száll a víg szívemre” címû kiadványának bemutatójára megtelt
a Józsefvárosi Galéria elõadóterme. A hetvenes években
gyûjtött csángó dalok eredetileg
diplomadolgozata anyagát képezték, amely egy
véletlennek köszönhetõen került újra a mûvésznõ figyelmének elõterébe.
Sántha Péterné méltatta a Palotanegyedben
élõ szerzõ munkásságát,
majd egy Juhász Ferenc
– aki a könyv elõ- és utószavát is írta – idézettel
nyitotta meg a mû bemutatóját. Ezt követõen
a mûvésznõ pályatársai
– Budai Ilona, Bodza

Klára és Kobzos Kiss Tamás – illették elismerõ szavakkal a Baranyába települt moldvai csángók dalvilágáról szóló kiadványt, és elõ is adtak belõle egyegy népdalt. Az elõadások között a szerzõ a gyûjtés alatt elhangzott derûs anekdotákat olvasta fel.
A 25 népdalt tartalmazó – elsõsorban oktatásra szánt – kiadvány különlegessége a hozzá
tartozó CD-melléklet, melyen a
dalok énekelve, kottázva és
szolmizálva is elhangzanak. Az
esemény második felében a Józsefvárosi Zeneiskolában tanító
Faragó Laura diákjai énekeltek
el egy-egy dalt a kiadványból,
majd közös énekléssel és dedikálással zárult az est.
B.R.

lataival kalandoztunk és a pusztai tyúkokat is
megismerhettük. Késõbb a Pedagógiai Könyvtár felé vettük az irányt, ahol Scherer Péter felolvasó elõadását tekintettük meg, és ha már itt
voltunk, akkor átugrottunk a szomszéd kerületi Planetáriumba, ahol a végtelen égbolt csodáit hozták közelebb. A Rendõrség-történeti Múzeumban kipróbáltuk az alkoholszondát, majd
kutyás és lovas bemutatókat láthattunk testközelbõl. Az est fénypontja azonban a Nemzeti
Múzeumban volt, ahol az I. világháborút karikaturisták szemén át tekinthettük meg, láthattuk a század eleji celebeket, és fáklyával fedezhettük fel a Múzeumkertet.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületének Józsefvárosi Szervezete június 30-án tartja a nyári szünet elõtti utolsó
gyûlését 14-16 óráig a Kesztyûgyár Közösségi Házban.

Kesztyûgyár Közösségi Ház, 1084 Mátyás tér 15.
Bolhapiac
Idõpont: 2014. június 27. péntek 16.00–18.00 óráig
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Nagycsaládosok
Egyesületével közösen megrendezett Kesztyûgyári Bolhapiacra!
Ha van olyan ruhád, használati tárgyad, amit meguntál vagy
kinõtted, de még jó, és tiszta állapotú, akkor hozd magaddal,
és cseréld el! Pénzre nem lesz szükséged, itt a használati
tárggyal tudsz fizetni.

Irodalmi kör
Új programmal várjuk a tollforgató lakosságot!
Baráti körben teszünk kirándulásokat a próza és a líra világába azzal a szándékkal, hogy megértsük a világunkat és magunkat benne egyaránt. Jelentkezés: Bacsó Gábor
gabor.bacso@kesztyugyar.hu; 06-20-587-6310

Sporttárs
Idõpont: minden vasárnap 10-13 óra között
További információ: Mócz Zoltán, tel: 06-20-262-6884.
A foglalkozások a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosítószámú
program keretében valósulnak meg.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Új sütiõrület, a cobbler!

Sárgabarackot kenni
agas vitamintartalmának köszönhetõen a
barack húsából készült pakolás rendkívül jó bõrápoló.
Segít a pattanások elleni
harcban, javítja a bõr tónusát, selymessé varázsolja a
felületét, és még az öregedést is késlelteti. Magas víztartalma jól hidratálja és méregteleníti a bõrt. A barack
magjából kivont olajat kozmetikumok alapanyagaként
és masszázshoz használják.
A benne található antioxidánsok igazi elixírt jelentenek az arcnak és a dekoltázsnak. Nemcsak pakolásként, hanem belsõleg fogyasztva is kifejti fiatalító
hatását a gyümölcs. Ha
most, a szezonjában sokat
fogyasztunk belõle, a bõrünk minõsége látványosan
javul. A béta-karotin segíti
egyenletes, szép barnulásunkat. Ugyanúgy, mint a
sárgarépa vagy a sütõtök
esetében, szép sárgásbarnák
leszünk tõle napozás után.

M

engednek, amely könnyen eláztathatná a süteményt, de ha keményítõvel vagy kukoricalisztredetileg egy holland sütõedény neve, ma- tel szórjuk meg, a szaft sûrû és ízletes lesz. Bárnapság egy süteményé. Hasonlóan készül, milyen gyümölcsbõl készíthetjük, amelybõl pimint a morzsasüti, de annál sokkal ízletesebb. tét is sütnénk. Áfonyával, meggyel, körtével
Egy tálban sült gyümölcsös
verhetetlen, de mi sárgabapitérõl van szó, amelyben a
rackkal szeretjük a legjobgyümölcs kerül alulra,
ban. Ha szeretnénk egy kimajd könnyû tésztát kanacsit feldobni, akkor fûszelazunk rá, és így sütjük
rezhetjük is. A legtöbb gyümeg. A tészta kis halmokmölcshöz jól passzol a fahéj
ban sül meg, ezáltal nagyon
és a szegfûszeg, a merémutatós is. A lédús gyüszebbek kipróbálhatják a
mölcsök a sütés alatt levet
gyömbért és az ánizst is.

E

Sárgabarackot enni
llatos, üdítõ, egyike a karotinban leggazdagabb gyümölcseinknek. Tíz deka már napi
szükségletünk 50 százalékát fedezi. Kevés benne a kalória (a tíz deka csak 47 kcal-t tartalmaz), ezért az egyik legjobb fogyókúrás gyümölcs. Magas C-vitamin-tartalma is erõsen hozzájárul a
kilók leolvadásához, s mivel
nagy részét víz teszi ki, a fogyasztása jóllakottságot kelt.
Rostos gyümölcs lévén rendkívül jó méregtelenítõ, így
nemcsak az alakformálásban,
de a szervezetünk kitisztításá-

I

ban is jó szolgálatot tehet. Káliumtartalma kiemelkedõen magas, s vasban, rézben és nyomelemekben is gazdag. Pektintartalma is jelentõs, ezért lehet remek lekvárt és zselét fõzni belõle. Fûszerezve kiváló köret. Félbevágva, kevés vajon és cukorral serpenyõben is átsüthetjük, vagy például sonkával együtt alufóliába
csomagolva, sütõben sütve is
elkészíthetjük. Tartsunk meg
néhány barackmagot. Diótörõ
segítségével törjük föl õket,
majd csomagoljuk muszlinzacskóba. Remek mandulaaromát kölcsönöz a kompótoknak, gyümölcsszószoknak
és lekvároknak.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Sárgabarackos cobbler
Hozzávalók:
25 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 1 teáskanál sütõpor, 10 dkg vaj, 2 tojás, 1,5
dl tejszín, 50 dkg gyümölcs, 1 púpos
evõkanál keményítõ vagy kukoricaliszt,
2-3 evõkanál barna cukor, ha a gyümölcs
nem elég édes, fûszerek: fahéj, szegfûszeg (ízlés szerint)

Elkészítése:
A lisztet elkeverjük a sütõporral és a vajjal.
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét habbá
verjük, a sárgáját a cukorral és a tejszínnel elkeverjük,
és úgy adjuk a lisztes keverékhez. A habbá vert fehérjét a legvégén keverjük óvatosan a tésztánkhoz. A
gyümölcsöket elkeverjük a cukorral és a keményítõvel, majd egy kivajazott tepsibe tesszük. A tésztát rákanalazzuk a gyümölcsökre. Elõmelegített sütõben,
200 fokon 30-35 percig sütjük. Melegen fenséges, kihûlve mennyei!
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REJTVÉNY
Árverési hirdetmény
visszavonása

Bírálni egyszerûbb

A Budapest VIII., Baross u. 59. I. emeleti, 35232/0/A/27
helyrajzi számú ingatlanra kiírt árverési hirdetményt
a Kiíró visszavonta 2014. június 18. napján, így a fenti
ingatlanra meghirdetett árverés elmaradt.
KOVÁCS OTTÓ SK.
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

KEKEC
Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezete
minden kedden 16-18 óráig tanácsadást tart társasházakkal
kapcsolatos ügyekben. Vezetõ tanácsadók: Mozsár Endréné
elnökasszony és Galler Gábor fõtitkár. Helyszín: H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központ, Horánszky utca 13.

Töltse le Józsefváros mobilalkalmazását
ingyen Android és iOS rendszerekre!

Vízszintes: 1 Szellemes megállapítás elsõ része. 14. A cukorbe-

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.

tegséggel kapcsolatos. 15. Mihi quoque … dedisti; a Dies Irae egyházi ének egyik sora. 16. Elavult, a divatból rég kiment. 17. Veterán
holland labdarúgó (Ruud). 19. … Roy; Walter Scott regénye. 20.
Szilágyi Domokos, néhai költõ beceneve. 23. Szellõrózsa. 25. Search
Engine Optimization; keresõ optimizálás, röv. 26. A megállapítás
harmadik része. 28. Hasznavehetetlenül régi holmi. 29. Nyújt, költõien. 31. Ivari. 33. Emelkedetten költõi. 35. A megállapítás negyedik, befejezõ része. 40. Csúszás, mûszaki (angol) szóval. 41. Különös, szokatlan, meglepõ. 42. Tunéziai autójel. 44. … Arefkia; iráni
születésû (1941) popénekes. 46. Igazgató, tréfás szóval. 48. Angol
kölyök! 49. Idõsebb, tekintélyes orosz szerzetes. 52. Fütyülök rá,
nem érdekel, francia eredetû bizalmas szóval. 54. Zsigmond beceneve. 55. Állati fekhely. 58. Szalonnát köveszt. 59. Menyegzõjérõl
ismert bibliai város. 61. Élelmiszert tartalmazó göngyöleg. 64. A
megállapítás második része.

Tisztelt Látogató!

Függõleges: 1. Tartozás. 2. Munka a régi nyomdában. 3. Sugár-

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. óta 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

Apróhirdetés
Elcserélném VIII. kerületi, 30 nmes, komfortos, önkormányzati lakásomat, 500 ezer Ft-ot ráfizetek.
Tel.: 06-20-343-3983
Polgár Mónika mûgyûjtõnõ készpénzért vásárol legmagasabb napi
áron színházak részére mindennemû régi lakberendezési tárgyat
(koloniált is), gyûjteményt és ha-
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gyatékot. Hibásakat is. Kiszállás,
szakbecslés díjtalan.
Tel.: 06-30-419-2713
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átvesszük. VI. Andrássy út 16.,
Tel.: 266-4154 / 317-4757, Nyitva:
H-Sz: 10-17-ig, Cs.: 10-19-ig

zásra utaló elõtag. 4. Szállodalánc neve. 5. A tellur vegyjele. 6. Ezen
a helyen. 7. Mely személy? 8. Veszprém megyei vasúti csomópont.
9. … Cserkaszkij; orosz orgonamûvész (1909-1995). 10. Lopódzó.
11. … királya; Lalo operája. 12. Gyújtós (vékony) fát vág, tájszóval.
13. Világítógáz. 18. Húst tartósít. 21. A végén kezd! 22. Pozsonyban
élõ jogász, zenetudós (Tibor). 24. A rádió népzenei mûsorainak
szerkesztõje (László). 27. BAZ megyei kisváros. 30. Kuroszava …;
japán filmrendezõ. 32. Az újhéber nyelv. 34. Palesztin felszabadítási mozgalom. 36. Legendás francia labdarúgó, UEFA-vezetõ
(Michel). 37. Dalmû. 38. Fül, angolul. 39. Felfokozott lelki jelenség.
43. Pincebogár. 45. Irányomban. 47. Szintén. 48. Felsõ ruhadarab,
újpesti labdarúgó is (Péter). 50. Megtalálja a foltját! 51. … d’Azur;
festõi táj a Riviérán. 53. Maria Lucia Sanchez, spanyol flamenco zeneszerzõ, gitáros mûvészneve. 56. Van bátorsága. 57. Ötórai ital. 60.
Indiai repülõtársaság. 62. Római 51. 63. Század, röv.
Zábó Gyula

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: július 15.
A június 3-ai rejtvényünk megfejtése: Józsi bácsi, maga tette a
húszezrest a zsebembe? És miért nem?
Nyerteseink: Haskó Mihály, Sziráki László
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

MOZAIK
Vidám hangulat az idõsek klubjában

Elhúzták a nótájukat
Vidám, jó hangulatot varázsolt a Józsefvárosi Zenekar a Napraforgó Idõsek Klubjába. A Delej utcában található intézmény
programján mintegy 20-25-en vettek részt, együtt énekelve a zenekar tagjaival. Takács Molnár Csilla, a klub vezetõje lapunknak
elmondta, a zenészek évente 2-3 alkalommal látogatnak el hozzájuk, elõadásuk mindig nagy sikert arat.

Táncos lábú szépkorúak

Nyárba „léptek”
A Ciklámen Klub tagjai nyárköszöntõ
táncos mulatságot rendeztek a II. János
Pál pápa téren. Az eseményen Takáts
Tamás „Pocsolyába léptem, sáros lett
az új cipõm” címû szerzeménye aratta a
legnagyobb sikert.
ombai Judit szervezésében egy vidám kis nyárköszöntõ rendezvény
várta a Ciklámen Klub szépkorúit. Az ízletes nyári frissítõ fagyikehely mellett Takáts Tamás zenész is megajándékozta az
idõseket: a klubtagság körében igen ked-

D

velt „Pocsolyába léptem, sáros lett az új Tamás sem maradt ajándék nélkül: a
cipõm” címû nótájának elõadását nagy klubtagok egy sáros cipõt ábrázoló varörömmel fogadták a nyugdíjasok. Takáts rott képpel lepték meg.
Az eseményre ellátogatott Zentai Oszkár is,
aki jó hírrel szolgált a
klub tagjainak: Józsefváros több térfigyelõ kamerával bõvül, ami növeli a közbiztonságot és
az idõs emberek komfortérzetét a kerület utcáin. Az önkormányzati
képviselõ a klub több
rendezvényén is részt
vett, a nyugdíjasok õt is
meglepték egy kis apróTakáts Tamás megtáncoltatta a közönséget
sággal.
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HIRDETMÉNY

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.

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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