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Az összes terünk újjáépül
A Kálvária téren a színház is megújul

FEJLESZTÉS

Teljesen megújul a Kálvária tér is
A park után a társasházakat is felújítják
Józsefváros összes köztere
megújul, így az önkormányzat célja a Kálvária tér teljes
körû megújítása is, amely a
park – hamarosan befejezõdõ – rehabilitációjával kezdõdött, de még koránt sem
ért véget.
eljesen megújul és új arculatot kap a Kálvária tér, hiszen lassan befejezõdik a közpark és a játszótér felújítása, de
ezzel nem ér véget a környék
rehabilitációja. Az önkormányzat ugyanis elhatározta, hogy a
téren – a Teleki térhez hasonlóan – nem csak a parkot újítja
meg, hanem a közeljövõben az
utcákat és a társasházakat is.
Kocsis Máté a júniusi testületi
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ülésen elmondta, hogy jövõre –
miután idén befejezõdik az Auróra utcai rendelõ és a közterek
teljes felújítása – gõzerõvel

folytatódik a társasházak rekonstrukciója, melynek keretében terveik szerint a Kálvária
tér összes épülete megújul

majd. A polgármester hozzáfûzte, hogy idén is 120 millió
forintot fordítanak a társasházak megújítására, ezenkívül 31
milliót energetikai rekonstrukciókra, de ez az összeg jövõre
jócskán megemelkedik. A tér és
a társasházak teljes körû felújításától pedig hosszú távon azt
várja az önkormányzat, hogy
emelkednek majd a környéken
az ingatlanárak.
A Kálvária tér megújulásának szerves része a 6-os szám
alatti társasház felújítása, amely
a következõ évadtól az eddig
állandó játszóhellyel nem rendelkezõ Turay Ida Színháznak
is otthont ad. Itt megújul a
homlokzat és új födémet kap a
színjátszásnak helyet biztosító
földszint és elsõ emelet. A színház ideköltözésével minõségi
színielõadásokkal gazdagodik
Józsefváros kulturális élete.
A Turay Ida Színházról bõvebben lenti cikkünkben olvashat.

Új színház Józsefvárosban

A kerületbe költözik a Turay Ida Színház
Tovább gazdagodik kerületünk pezsgõ kulturális
élete, hiszen az eddig
„vándorló” Turay Ida
Színház állandó játszóhelyet kap a Kálvária tér 6.
szám alatti épületben. A
népszerû darabokat játszó
társulat végre otthonra talált Józsefvárosban.

Józsefvároshoz és a Kálvária szeptember közepétõl kezdenek játszani,
téri színházépülethez, hiszen elsõ premierjük pedig október 18-án,
még egyes most futó darabja- Kökényessy Ági színmûvésznõ rendezéinak is itt volt a bemutatója. sében, a Bubamara címû musical lesz. ZeDarvasi Ilona, a színház ala- néjét az Elsõ Emelet együttesbõl jól ismert
pító igazgatója lapunknak el- Berkes Gábor szerezte, játszik benne töbmondta, hogy mindig is fi- bek között Hûvösvölgyi Ildikó, Bregyán
gyelemmel követte, hogy mi Péter, Csere László. A darab témája is ketörténik az épületben. Sajná- rületünkhöz kötõdik, hiszen alcíme – jólattal látta, hogy az elmúlt zsefvárosi West-Side Story – elõrevetíti: a
években kihasználatlanul közösségek egymás mellett élésérõl, a küsokak által csak Józsefállt, és egyre romlik az álla- lönbözõ kultúrák találkozásáról, annak elvárosi Színházként ispota. Amikor pályázni lehe- fogadásáról elevenedik meg egy szép szemert épületrészt a VIII. kerütett az üzemeltetésre, nem so- relmi, emberi história estérõl estére, a felDarvasi Ilona
leti önkormányzat a színház
káig habozott, így végül a újított színházban.
Z.B.
alapító igazgató
vezetésével együttmûködve
Turay Ida
újítja fel, hogy ismét teret adSzínház játhasson a kultúrának. A 2000 novemberé- szóhelye lesz. „Mi közönben alakult Turay Ida Színház eddig nem ségcentrikus színházban
rendelkezett önálló „kõszínházi” játszó- gondolkodunk, nem a
hellyel, elõadásait budapesti és vidéki kul- kritikusoknak, hanem a
túrházakban, más vidéki és pesti színház- közönségnek játszunk,
ban, mûvelõdési központokban tartotta. így is válogatjuk a darabSzíndarabjaikat mindenhol nagy szeretet jainkat.
Népszerûséés vastaps fogadta, nem kis részben kö- günkrõl sokat elmond,
szönhetõen annak, hogy igazi sztárok sze- hogy tavaly 147.000 nérepelnek a színpadon, vagy rendeznek zõszámot produkáltunk,
egyes darabokat. Többek között Mikó Ist- ami magasabb az Örván, Bencze Ilona, Benkõ Péter, Nyírõ Bea, kény, a kaposvári, az egri
Viczián Ottó, Piros Ildikó, Détár Enikõ, vagy a székesfehérvári
Pásztor Erzsi, Gyõri Péter, Kiki, Keresztes színházénál is” – tette
Ildikó, vagy Sasvári Sándor. A társulat és hozzá az igazgató. A teátJelenet az Anconai szerelmesek címû darabból
annak vezetõje viszont nagyon is kötõdik rumban a felújítás után,
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INTERJÚ

A házak újjáépítése következik
Interjú dr. Kocsis Máté polgármesterrel
ivatalossá vált, hogy a kormánypártok harmadszorra is Önt jelölik
Józsefváros polgármesterének. Számított rá?
– Reménykedtem benne.
– Volt a párton belül kihívója?
– Nem volt. A helyi tagság és a budapesti választmány elnöksége is egyhangúan támogatott, még csak egy tartózkodás sem volt. Egységes, szervezett és
erõs csapat vagyunk, a társaim bíznak
bennem.
– És Ön bízik az õszi választás sikerében?
– Igen, bizakodó vagyok, de nem elbizakodott. Minden munkát elvégeztünk,
melyet a 2010-es programunkban vállaltunk, sõt azon felül is. Tétlenkedéssel
senki sem vádolhat bennünket. Az elmúlt években Budapest legsikeresebb kerülete lettünk, a legtöbb pályázati pénzt
Józsefváros nyerte el, Idõsbarát önkormányzat díjat kaptunk, rengeteg dolgot
csináltunk meg, amit régen senki nem tudott, vagy nem mert felvállalni. Emellett
hatalmas tempóban épül újjá a városrész.
Remélem, ezt értékelik majd a helyiek.
– Akkor kész is minden?
– Dehogyis! Messze nem vagyunk még a
végén. Józsefváros számtalan problémával
küzd még ma is, sok évtized nyomorúságos örökségét kell legyõznünk. Van még
munka bõven. Én pusztán annyit állítok,
hogy évrõl évre jobb a helyzet. Még nem jó,
de egyre jobb. Nem szabad megtorpanni,
csak így tovább, Józsefváros!
– Gondolom, akkor terv is van.
– Persze. Ismét pontos, korrekt, számon
kérhetõ programmal indulunk a választók
bizalmáért, ahogyan korábban is tettük.
– Elárul belõle valamit?
– A „Józsefváros újjáépül” programot
folytatjuk. Az elmúlt években felújítottuk az
intézmények zömét: az iskolákat, az óvodákat, jó pár orvosi rendelõt, a színházat, a közösségi házakat. Új bölcsõdét építettünk a
Tolnai utcában, és új piacot a Teleki téren.
Októberben kezdõdik az Auróra utcai Szakrendelõ felújítása is, ami egymilliárd forintos beruházás. Ezután indult a terek rendbehozatala: Gutenberg, Rókus, Horváth Mihály, II. János Pál pápa, Molnár Ferenc, Kálvária, Teleki, Golgota és Rezsõ tér. Emellett
a kisebb parkokat is felújítjuk, mint például
a Cigány Muzsikusokét, vagy a Práter–
Tömõ–Szigony utca környékén jó néhányat.
Ezek a munkák még most is folynak. A következõ években pedig a házak nagyszabású újjáépítése következik. Tehát: intézmények, közterületek, házak. Ez a Józsefváros
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újjáépül program három eleme; a házak
vannak még hátra. Ezt fogjuk végrehajtani,
ehhez kérjük a kerületiek támogatását õszszel. Emellett az Orczy negyed teljes rehabilitációját és új rendõrség építését is vállaljuk,
sok más mellett természetesen.
– Nagy tervek, nagy munka.
– Nem nagyobb, mint amit eddig elvégeztünk. Képesek leszünk rá, ha bizalmat
kapunk a folytatáshoz. Az itt élõ emberek is
megérdemlik a rendezett, kulturált lakókörnyezetet, ez a cél.
– Lesz pénz minderre?
– Lesz. Ilyen erõs és stabil még sohasem
volt ennek az önkormányzatnak a költségvetése, mint manapság.
– Ön szerint mi a legnagyobb probléma a kerületben? Csak egyet mondhat!
– A közbiztonság. Ugyan javult valamelyest, de még nem eleget. A bûnözõket továbbra is keményen üldözni kell, ehhez pedig megadunk minden segítséget a rendõröknek. Nézze, én itt nõttem fel, nem tud
meglepetést okozni ez a kerület. Abban viszont elszánt vagyok, hogy a jövõben is
nagy erõket fektessünk a közbiztonság javításába.
– Eddig mit értek el?
– Hajlamos mindenki elfelejteni, hogy
honnan indultunk. Valljuk be: ma azért már
láthatóan több rendõr van az utcán, mint
három-négy éve. Vagy említhetném, hogy
épp most 300 millió forintot fektetünk az új

térfigyelõk kiépítésébe. Õsztõl mindenhol lesz kamera. Minden szegletét látni
fogjuk a kerületnek, új, modern technikával. A bûnözõk esélyei pedig tovább
csökkenek. Ugyanazt mondom, mint az
imént: messze nem ideális még a helyzet,
de ha visszaemlékszünk pár évvel ezelõttre, most valamivel jobb, mint akkor
volt. Õsztõl pedig még jobb lesz. Az irány
jó, menni kell tovább.
– A jogvédõk, meg néhány ellenzéki politikus emberi jogi oldalról támadja az új kamerarendszert.
– Ez engem egyáltalán nem érdekel,
mert nincsenek emberi jogi problémák az
új rendszerrel. Mi rendet akarunk, õk
meg szórakozgatnak, mert semmi felelõsségük sincs az egészben.
– Korábban támadták Önt a hajléktalanügy miatt is, vagy manapság a tûcsereprogram leállításakor is. Nem lesz sok a bírálat?
– Minden vitában Józsefvárost képviselem, és nem magamat. A tûosztogatással
a drogosok hihetetlen járványveszélyt
okoztak a kerületben, teledobálták a játszótereket a fecskendõkkel. A tûosztogató szervezet pedig nem tartotta be, amit vállalt. Felmondtuk az együttmûködést. Ennyi
a rövid történet. Azóta mindenféle lejárató
cikkeket íratnak rólunk, néha még olyanokkal is, akik maguk is érintettek a drogproblémában. Amúgy pedig ugyanazt mondom,
mint a hajléktalan-ügy kapcsán: Józsefváros
képes ellátni a kerületi nehéz sorsú embereket, szenvedélybetegeket, rászorulókat. De
nem bírjuk és nem is akarjuk más települések elesettjeit segíteni, miközben sok városvezetõ a homokba dugja a fejét. Józsefvárosnak elegendõek a saját gondjai.
– Vissza a választáshoz. A baloldali ellenzék
jelöltjeirõl tud már valamit? Közös jelölt lesz,
vagy külön indulnak?
– Errõl õket kell megkérdezni. Nekem
mindegy, hogy kik és milyen formációban
indulnak, mert a mi céljainkon, terveinken
ez nem változtat. Józsefváros újjáépüléséért
dolgozunk, nem az ellenzék újjáépülésén.
Az legyen az õ gondjuk. Nem szeretném, ha
õsszel széles körben bizalmat kapnának a
helyiektõl, mert saját magukat sem tudják
megszervezni, nemhogy egy ekkora kerület
életét, fejlõdését. Sok eddigi erõfeszítésünk
kárba menne, veszélybe kerülne a Józsefváros újjáépül program is.
– Más pártok szavazóit is igyekszik meggyõzni a kampányban?
– A kerület és az itt élõk ügye nem politikai kérdés. Minden józsefvárosi polgár bizalma fontos számomra.
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TÁRSADALOM
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Segítség a legszegényebbeknek
Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma a leginkább rászorulók segítésére indít programot, több
mint 29 milliárd forint értékben. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) a
megfelelõ étkezés és az
alapvetõ fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészülve a szegénység
csökkentését
szolgáló intézkedésekkel.
A programot Rétvári Bence miniszterhelyettes és
Czibere Károly államtitkár ismertette a józsefvárosi Kesztyûgyárban.
z új támogatási forma a
leginkább rászorultakon
igyekszik segíteni, lehetõséget
kínálva gyermekeknek, hajléktalanoknak és idõseknek. Mint
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Czibere Károly államtitkár és Rétvári Bence miniszterhelyettes

Rétvári Bence, parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes
elmondta, a program kiírását
széleskörû társadalmi vita elõzte meg, amely során szakértõk,
karitatív szervezetek, önkor-

mányzatok mondták el tapasztalataikat, osztották meg észrevételeiket, amelyek be is épültek az operatív programba. A
29,1 milliárd forintos támogatás
85 százalékát európai uniós for-

Rezsipont nyílt Józsefvárosban
A fogyasztók védelmére jött létre
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Blaha Lujza
téri épületében a nyár elején nyílt rezsipontban kaphatnak tájékoztatást és tanácsokat azok, akiknek a
közmûszolgáltatókkal
kapcsolatos panaszai akadnak.
em kell messzire mennie
annak a józsefvárosi lakosnak, akinek valamilyen
gondja támadt a közmûszámlái
értelmezésével, vagy a szolgáltatójával van konfliktusa. A segítség a József körút 6. szám
alatt található.
A június elsején nyitott rezsipontban tájékoztatást kaphatunk a jogszabályi elõírásokról,
a fogyasztók által kezdeményezhetõ eljárásokról, valamint
az igénybe vehetõ érdekérvényesítési eszközökrõl. Amenynyiben értelmezhetetlen egy
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Tanácsadás rezsiügyekben a József krt. 6-ban

számlalevél, vagy jogsértés feltételezhetõ, a rezsiponton hasznos tanácsokat kaphatnak
mindazok, akik igénylik a segítséget. Továbbá akkor is fordulhat ide a fogyasztó, ha már kialakult konfliktusa van a szolgáltatóval. Az iroda a tanács-

adáson túl egyfajta közvetítõként segít értelmezni a sokszor
bonyolult szolgáltatói leveleket
is, vagy megírni egy méltányossági, részletfizetési kérelmet.
A már korábban létesült rezsipontok tapasztalatai szerint
a legnagyobb számban a villa-

rásokból fedezik. A szegénység
komoly társadalmi probléma:
2011-ben a lakosság 31 százaléka volt érintett, szemben a 24,2
százalékos uniós átlaggal. Elsõsorban természetbeni támogatások (megfelelõ étkezés biztosítása, a társadalmi felzárkózást
elõsegítõ alapvetõ fogyasztási
cikkek) teszik ki a hamarosan
elinduló program nagy részét,
de a rászorulóknak életvezetési
és egyéb tanácsokat is nyújtanak. Czibere Károly, szociális és
társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár elmondta, három fõ csoportot céloz meg a
program: gyermekeket – elsõsorban a három év alattiakat –,
hajléktalanokat és a szerény jövedelmû idõseket. „Célunk minél közelebb kerülni a szegényekhez, a leginkább rászorultakhoz, a helyi tapasztalatokkal,
információval, személyes kapcsolatokkal rendelkezõ segélyszervezetekkel szorosan együttmûködve.”
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program jövõ
év elején indulhat el.
N. M.
mos energia- és földgázszolgáltatók rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatásának, illetve megvalósulásának elmaradása miatt történt megkeresés
– tájékoztatta lapunkat dr. Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivõje. Ezen túlmenõen gyakori
volt a számlaértelmezéssel, elszámolással kapcsolatos megkeresés, illetve több fogyasztó
érdeklõdött a fogyasztói igényérvényesítés lehetõségeirõl is.
Számos esetben fordultak a közös képviselõk a társasházak
rezsicsökkentéssel összefüggõ
feladataival kapcsolatban is a
rezsipontokhoz – tette hozzá a
szóvivõ.
A rezsipontokat már több
mint 4500-an keresték fel, és
mivel már mûködõ tanácsadó
irodákon belül lettek elhelyezve, a már meglévõ erõforrások
felhasználásával, kialakításuk
pluszköltséget nem igényelt.
A kerületi rezsipontot személyesen a Blaha Lujza térnél, a József
körút 6. szám alatt lehet felkeresni,
érdeklõdni pedig a +36-1-4594882 telefonszámon lehet.
B.R.

MOZAIK

Száz éve tört ki az elsõ világháború
Állami megemlékezés-sorozat indult
Az Osztrák-Magyar Monarchia július 28-án üzent
hadat Szerbiának, miután
egy hónappal korábban
egy szerb diák, Gavrilo
Princip
merényletben
megölte a Szarajevóba látogató trónörököst, Ferenc
Ferdinándot és feleségét.
Az évforduló alkalmából
Józsefváros önkormányzata nevében Zentai Oszkár
helyezett el koszorút a 32es Mária Terézia Budapesti Háziezred hõs katonáinak emlékmûvénél.

Az elsõ világháború emlékére állami programsorozat is
indult, a nyitórendezvényt a
Magyar Állami Operaházban
tartották. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban bemutatták az „I. világháborús tüzérségi lövedékek a gyõri Magyar Ágyúgyár lõterérõl” címû kiállítást, a Magyar Posta
emlékbélyeget bocsájtott ki.
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án
üzent hadat Szerbiának. A
hadüzenetet követõen augusztus 4-ig a Monarchia oldalán Németország, Szerbia
32-es Mária Terézia Buoldalán Oroszország, majd
dapesti Háziezred emléFranciaország és Nagy-BriZentai Oszkár önkormányzati képviselõ helyezi el
kére állított emlékmûvet
tannia is belépett, és 1917-ben
a megemlékezés koszorúját az elsõ világháborús emlékmûnél
1933-ban avatták fel, az ezrehadat üzent a központi hataldet Mária Terézia alapította
maknak az Egyesült Államok
1741-ben. Az elsõ világháborúban, 1918- A frissen felújított emlékmûnél Zentai is. A négy évig tartó világháború során
ban az olasz fronton vívott csatákban az Oszkár képviselõ helyezte el az önkor- több mint 10 millióan haltak meg, 20 millió
egység katonáinak nagy része odaveszett. mányzat nevében az emlékezés koszorúját. volt a sebesültek száma.
N.M.
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MNP III. lakossági tájékoztató fórum

Bérlõnek maradni

több esetben az jelenti az igazi
problémát, hogy a bérlõk késõn jelentkeznek náluk, amikor már olyan mértékû tartozás gyûlik össze, amit még segítség mellett is nehéz rendez-

A Magdolna Negyed Program harmadik szakaszában
nemcsak épületek és közterek újulnak meg. Az önkormányzat nagy hangsúlyt
fektet a lakosság életét megkönnyítõ, a közbiztonság és
a köztisztaság javítását szolgáló szociális programokra
is. Az egyik ilyen program a
negyedben lakást bérlõk
számára szervezett, tanácsadással és tájékoztatással
egybekötött fórumsorozat.
„Bérlõnek maradni” címmel megrendezett elsõ találkozásra július 24-én került
sor a Kesztyûgyár Közösségi
Házban, ahol a Kisfalu Kft.
munkatársai adtak felvilágosítást azokról a segítségekrõl,
amelyeket a lakók igénybe vehetnek, ha gondot okoz számukra a havi bérleti díj, valamint a rezsiköltségek rendezése. A Lakásgazdálkodási, illetve a Hátralékkezelési iroda

A

munkatársai elmondták, milyen feltételek mellett válhat
valaki önkormányzati tulajdonú lakás bérlõjévé, mik a kizáró tényezõk, és mit tehetnek
azok, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A tartozásukat,
adott feltételek mellett, részletfizetéssel is rendezhetik az
adósok. A szociális lakbér
igénylésének lehetõségével kevesebben élnek, mint ahányan
jogosultak lennének rá. A leg-

ni. Ezért aki nehéz anyagi
helyzetbe kerül, keresse fel
ügyfélfogadási idõben az irodáikat. Segítségért fordulhatnak továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felé is, ahol jogosultsági feltételeknek való
megfelelés esetén adósságcsökkentési, vagy a Hálózat Alapítványi támogatás iránti kérelem
továbbítására van lehetõség.
Megítélt támogatás esetén az

önrész megfizetésére, részletfizetési megállapodás megkötésére van lehetõség.
A Horizont Alapítvány munkatársa a nemrég útnak indult
Csellengõk nevû programsorozatról számolt be. Ennek keretében a Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központtal, illetve a BRFK-val
együttmûködve a JSZSZGYK
Kõris utcai épületében szabadidõs programokat, bûnmegelõzéssel, drogprevencióval kapcsolatos, illetve áldozattá válást megelõzõ elõadásokat, foglalkozásokat tartanak a negyedben élõ, hátrányos helyzetû gyermekeknek, fiataloknak.
A szülõk és a lakóközösségek
számára találkozókat és tanácsadást is szerveznek, ahol megoszthatják egymással és a szakemberekkel problémáikat, tapasztalataikat. Végül a résztvevõk feltehették kérdéseiket a
Kisfalu Kft. munkatársainak.
Legközelebb õsz elején kerül
sor hasonló összejövetelre, de a
szervezõk addig is várják a
bérlõk véleményét, hogy milyen témákkal kapcsolatban
szeretnének bõvebb tájékoztatást kapni.
T.O.
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VÉLEMÉNY

Nézõpont

Közfoglalkoztatás

Segély helyett becsületes munkalehetõséget
biztosítunk
A kormány eddig is és a jövõben is azon dolgozik, hogy mindenki, aki tud és akar is, az dolgozhasson. Mi úgy gondolkodunk, hogy a stabil
gazdaság alapja a munka, a munkahelyteremtés.
A Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején megduplázódott a munkanélküliség. 2008 és 2010 között százezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, a 2010-es kormányváltás óta viszont hónapról-hónapra nõ. Jelenleg 375 ezerrel dolgoznak többen, mint a kormányváltáskor. Ma már
Józsefváros is jobban teljesít a foglalkoztatásban, 2010-hez képest 37
százalékkal csökkent a regisztrált munkakeresõk száma a kerületben,
sõt idén tovább nõtt az elhelyezkedõk aránya. Bíztató és reményteli,
hogy míg 2010-ben a munkáltatók csak 2146 fõre nyújtottak be munkaerõigényt, addig 2012-ben a közfoglalkoztatással együtt már közel
tízezerrel több, pontosan 12 641 fõre tartottak igényt, idén pedig már
most 10 765 fõnél járunk.
Az álláskeresés idõszaka 2010 elõtt a segélyen tengõdéssel volt
egyenlõ, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok egész országrészeket ítéltek
életen át tartó munkanélküliségre és uzsorakölcsönökre. Ma ezt a
közfoglalkoztatási programban biztosított munkával váltjuk ki. Így
erre az idõszakra is tisztességes munkát tudunk kínálni, ami valódi
segítséget nyújt a legnehezebb helyzetben lévõknek is. Az elmúlt
években több százezer embernek, köztük több ezer józsefvárosinak
jelentett a program becsületes munkalehetõséget, idén pedig az a cél,
hogy havonta átlagosan 200 ezer embernek biztosítson munkát az országban. Erre a tavalyinál eleve több forrást szánt a kormány, de júniusban 47 milliárd forinttal tovább növelte a keretet, így idén összesen 230 milliárd forintot fordít a programra. Komoly segítséget jelent
ez Józsefvárosnak is, hiszen a kerület évtizedek óta küzd a munkanélküliség problémájával. Idén, az elsõ félévben 577 embernek tudtunk
munkát biztosítani a közfoglalkoztatással, jelenleg pedig 313-an dolgoznak a programban. A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen már
nem csak a középiskolát végzettek jutottak jellemzõen munkalehetõséghez a kerületben, hanem kiemelkedõ az alapfokú végzettségûek
elhelyezkedési aránya is. A program biztosította munkalehetõséggel
sok józsefvárosi kapta vissza azt az érzést, hogy van miért felkelni
nap mint nap.
Természetesen mindaddig, amíg egyetlen olyan ember is van munka
nélkül, aki tudna és akarna dolgozni, addig nem vagyunk elégedettek,
de a dolgok irányával elégedettek lehetünk, hiszen
egyre többen dolgoznak, és napról napra egyre többen találják meg helyüket a munka világában.
Kocsis Máté, polgármester

Emlékek a Teleki térrõl
Van egy kedves emléke, jó sztorija, régi
családi fotója a Telekirõl, amit szívesen
megosztana másokkal is? Várjuk jelentkezését!
jelenleg épülõ, közösségi tervezés
keretében megújuló Teleki László
tér tervezõcsapata a tér megnyitójára
készülõ kiállítás anyagához kér segítséget a kerület lakóitól. Örömmel foga-
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A közmunka hasznos, de
nem teremt valódi, termelõ
munkahelyeket. Természetesen nagyon fontos szociálpolitikai eszköz, de mára
bebizonyosodott,
hogy
csaknem lehetetlen az átjárás a közmunkából a valódi
termelõ munkahelyek irányába. A közmunkával
a munkaképes, de eddig csak segélyen élõk legalább megismerkedhetnek a munka fogalmával,
és remélhetõleg a felnövekvõ gyerekeik megtanulják: mindenkinek dolgoznia kell. Éppen ezért
aki magától nem képes munkát keresni, a felajánlott közmunkát nem fogadja el, vagy nem
hajtja végre, semmiféle segélyre, járandóságra ne
legyen jogosult. Viszont minden igénylõ számára biztosítani kell munkalehetõséget! Azoknál a
családoknál, ahol a bevételek jelentõs részét a
közmunkából származó fizetés teszi ki, és gyermeket is nevelnek, már a gyermekek számára is
meg kell mutatni – az életkoruknak megfelelõ
szinten –, hogy tanulással több és jobb lehetõségük lesz megélni, mint képzettség nélkül csak a
közmunkára számítani.
A mindenkori kormánynak nagyon fontos kötelessége lenne, hogy helyreállítsa a munka és a
tanulás becsületét. A munkavállalók tudjanak
megélni a fizetésükbõl, legyen lehetõségük félretenni, tartalékot képezni. Másrészt tudatosítani
kell a társadalomban, hogy például az olyan
munkák, mint a takarítás, a kaszálás, az árokásás
is fontosak, ezeket a feladatokat is el kell végezni, és az e munkákat végzõket nem szabad senkinek sem lenéznie.
Magyarországnak a tömeges közmunkából kivezetõ útja az, hogy valódi, termelõ munkahelyeket kell létrehozni. Ki kell használni az ország
adottságait, például a mezõgazdaság és az élelmiszeripar termékeinek hazai elõállításával és a
belsõ piac megvédésével. Így számos ember
munkaerejét igénylõ állásokat lehetne létrehozni.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

dunk 1950 és 2000 között készült fotókat, melyeken látszik a piaccal szemközti tér korabeli állapota, illetve olyan,
a térhez kapcsolódó emléket, történetet,
amibõl többet tudhatunk meg a Teleki
múltjáról. Kérjük, hogy ha tud nekünk
segíteni, keresse B. Orosz Orsolyát az
Újirány Tájépítész Irodában (1088 Budapest, Lõrinc pap tér 3.) a 06 20 977 37
09
telefonszámon,
vagy
az
orsolya.orosz@ujirany.hu email címen!
Köszönjük!

KÖZTÉR
A köztársasági elnök kitûzte az idõpontot

Október 12-én lesznek az önkormányzati választások
Szerdán meghozott államfõi határozatával 2014. október 12-ére tûzte
ki az önkormányzati választások
idõpontját Áder János köztársasági
elnök. A Nemzeti Választási Iroda
felkészülten várja a választásokat,
és közlése szerint mindent megtesz
az elõzõ országgyûlési és európai
parlamenti választáshoz hasonlóan
törvényes és sikeres lebonyolítás
érdekében.
„Falvaink, városaink, megyéink önkormányzatai legújabb kori demokráciánk
nélkülözhetetlen tartópillérei. Ezért
fontos, hogy az õszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb számban szóljanak bele saját közösségeik
sorsának alakulásába. Kiemelten fontos

az is, hogy a választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított legyen” – közölte Áder János a
Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.
„Az Alkotmánybíróság döntését követõen semmilyen olyan alkotmányos
aggály nem vethetõ fel, amely befolyásolhatná a 2014-es önkormányzati választások törvényes kiírását és lebonyolítását. Ezért – élve köztársasági elnöki jogkörömmel – a
mai napon meghozott államfõi
határozatommal 2014. október
12-ére tûzöm ki az önkormányzati választások idõpontját” – olvasható az államfõi nyilatkozatban.
Az események lebonyolítására
felkészült a Nemzeti Választási
Iroda, közleményük szerint az

iroda mindent megtesz az elõzõ országgyûlési és európai parlamenti választáshoz hasonlóan törvényes és sikeres lebonyolítás érdekében.
A nemzetiségi önkormányzati képviselõk általános választását a jogszabály
szerint a Nemzeti Választási Bizottság a
választást megelõzõ 75. napig tûzi ki.

Lengyel látogatók
Kíváncsiak a Corvin sétány-projektre
A lengyelországi Gorzów Wielkopolski polgármestere és
kísérete látogatott Józsefvárosba, hogy meghallgassa a városvezetés és a kivitelezõ tapasztalatait a Corvin sétányprojekttel kapcsolatban.
adeusz Jedrzejczak, a német határhoz közeli,
124.000 lakosú lengyel város
vezetõje azért érdeklõdik
ennyire kerületünk egyik legnagyobb beruházása iránt,
mert a Futureal iroda nyert el
és valósít meg szintén egy
város-rehabilitációs projektet
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Gorzówban. De a kivitelezõn
kívül kíváncsiak voltak az
önkormányzat véleményére
is, így Egry Attila alpolgármester tájékoztatta õket a taTadeusz Jedrzejczak gorzów-i polgármester (balról a második)
pasztalatokról. Miután az alhallgatja Egry Attila (jobbról az elsõ) tájékoztatását
polgármester röviden bemutatta városrészünk történetét,
Tadeusz Jedrzejczak megkö- szönte a vendéglátást, és el- kat húzunk fel a helyükön,
árulta, hogy nagyon szereti vagy részlegesen felújítjuk az
Budapestet, feleségével sokat itt álló házakat, és azokat
kirándultak itt, sok szép em- egészítjük ki újakkal. A Corlék köti ide, ezért is jött nagy vin sétány projekt keretében
örömmel megnézni egy sike- az elsõ variáció valósul meg.
res város-rehabilitációs pro- Ehhez Tadeusz Jedrzejczak
jektet, a Corvin sétányt. Al- hozzáfûzte, hogy szerinte jó
földi György, a projekt mene- döntés született, de õk indzsere elõadásában felvázol- kább a részleges rehabilitácita a 2000 óta tartó folyamat ót részesítik elõnyben, hiszen
fontosabb állomásait, kitért nem szeretnék elveszíteni
arra, hogy egy ilyen nagysza- gyönyörû szecessziós belvábású projekt kezdetén min- rosuk épített szépségeit. Védig meg kell hozni egy sú- gül gratulált Józsefváros velyos döntést, hogy eltüntet- zetésének azokhoz az eredjük a régi leromlott állapotú ményekhez, melyekkel szebA Corvin sétány legújabb épületei
építményeket és teljesen úja- bé teszik kerületüket.
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INTERJÚ
„Ha megtalálom Õt, megtalálom önmagam”

Bajzáth Ferenc plébános
38 év után elköszön a józsefvárosiaktól
Sok hajléktalannak, alkoholistának, szegénynek, kisgyermekes családnak nyújtott segítséget, mutatott utat a
Horváth Mihály téri Szent József templom plébánosa, Feri
atya. Bajzáth Ferenc 52 évi
szolgálat után – amibõl 38
évet, életének több mint felét
a kerületben töltötte – új feladatot kapott Erdõ Péter bíborostól.
ogyan került a Szent József
plébániára?
– Gyõrben szolgáltam az
egyik plébánián, édesanyám is
ott volt mellettem. Egészségi állapota azonban megromlott, így
haza kellett jönnünk. A VIII. kerületi Szigetvári utcában laktunk, így 1976-tól a közeli Horváth Mihály téri templomban
folytathattam a papi szolgálatot.
– Közel négy évtizedet szolgált a
Szent József plébánián, merre voltak korábbi állomáshelyei?
– 75 éves vagyok, amióta az
eszemet tudom, pap akartam
lenni. De csak az érettségi elõtt
jelentettem be szüleimnek, hogy
pap leszek. A Központi Szemináriumba kerültem, de másfél
év után, mivel nem voltunk hajlandók a „nemzeti egyház” (Rómától elszakadt) papjai lenni, az
utcára kerültünk. Két évig dolgoztam egy nyomdában, jót tett,
erõsítette hivatásomat. Katonának nem vittek el minket, mert
„politikailag megbízhatatlanok”
voltunk, nekem a gyár, a nyomda volt a „kiképzõ” táborom.
1962 júniusában szenteltek pappá, egy évet az esztergomi Szent
Anna plébánián, 1971-ig a kõbányai Szent László plébánián,
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majd egy évig a Tabánban voltam káplán. Gyõrben 1972–76-ig
voltam plébános, végül Józsefvárosba kerültem.
– Korábban a Horváth Mihály téri templomban mondta elsõ miséjét
is.
– Igen, elsõ szentmisémet
1962-ben mondtam, édesanyám
és az akkor már nagyon beteg édesapám is ott volt az oltárnál. Még megáldhattam a két hónappal késõbb hirtelen
meghalt édesapámat.
Véglegesen pedig
1976-ban kerültem a
Horváth Mihály téri
templomba, „hozományként” csupa értékes, jószívû embert
„kaptam” hívõnek.
Sorsuk, sorsunk a
„szétszóratás” volt:

Heim Pál-plakett
Kitüntették Kocsis Máté polgármestert
Heim Pál Gyermekkórház a Semmelweis-nap alkalmából, június 26-án rendezte meg hagyományos éves rendezvényét, amelyen az orvosok köszöntése, kitüntetések, elõléptetések átadása, valamint a nyugdíj-
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az értelmiségieket elköltöztették, a lakótelepek építésével az
emberek közti viszonyokat idegenebbé tették. Amikor ide jöttem, az elsõ dolgom a plébánia
és a templom külsõ-belsõ tatarozása volt.
– A lelkek tatarozására mennyire
volt szükség?

– Az alapvetõen jóindulatú józsefvárosiakat könnyû volt sok
minden jóba, szépbe „belevinni”, zarándoklatokat, gyerektáborokat szerveztem évtizedeken
át. Egy ideig az alkoholistákkal
foglalkoztam, több mint húsz
éve hajléktalan embereknek
próbálok lelki segítséget nyújtani. Ebben a sokféle, szétszakított
világban volt lehetõségem, hogy
sokat tegyek az emberekért.
– Mi az oka annak, hogy ennyire
szétestek a családok, közösségek?
– Sokan nincsenek tisztában
önmagukkal, csak keresik önmagukat. Ehhez a legfontosabb,
hogy tisztázzuk: ki Isten, ki vagyok én, milyen világban élek?
És nem utolsó sorban: mi az én
küldetésem mindezek felé? Az
elsõ tehát: az Isten keresése. Ha
megtalálom Õt, akkor találom
meg önmagamat.
– Merre vezet útja?
– Az volt a tervem, hogy
nyugdíjazásom után a székesfehérvári papi otthonban, korombéli papokkal leszek együtt, de
néhány héttel ezelõtt Erdõ Péter
bíboros úr „visszahívott”, és egy
tíz objektummal rendelkezõ
nagy plébániát – amelynek egy
temploma és négy kápolnája,
két plébániai lakása, egy közösségi háza, öt iskolája van –, a III.
kerületi, Vörösvári úti katolikus
közösséget bízta rám. Papi
munkának érzem a Mária Rádióban, az egyik legnépszerûbb vallásos rádióban való szolgálatomat,
ahol a csütörtöki, a szociális nap az enyém. Az
elmúlt két évtizedben
rendszeresen jártam
Hollandiába és néhányszor Svédországba, itt
is segíteni tudom a külföldön dolgozó magyar, katolikus testvéreim életét. Még van
munkám, vannak feladataim. Isten adjon
erõt hozzá!
N.M.

ba vonulók búcsúztatása mellett színvonalas mûsorokkal és állófogadással ünnepeltek az
egészségügyisek. Az idén a kórház vezetése
nemcsak az orvosok és a nõvérek munkáját
köszönte meg, de emlékplakettel tüntette ki
Józsefváros polgármesterét is. Kocsis Máté nevében a kitüntetést Sántha Péterné alpolgármester vette át.

KULTÚRA
További épületek újulnak meg a Józsefvárosi pályaudvaron

Bõvül a Sorsok háza funkciója is
A kormány egyetért azzal,
hogy a Sorsok háza intézményfejlesztési és beruházási programja felnõttoktatási, pedagógusképzõ funkciókkal egészüljön ki – olvasható a Magyar Közlöny
július 18-i számában megjelent kormányhatározatból.
szerint a kormány egyetért
azzal is, hogy az építési, beruházási program kibõvüljön a
Józsefvárosi pályaudvar vala-
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mennyi épületrésze, valamint a pályaudvar
területén található további három épület
teljes körû felújításával. Ezzel összefüggésben a határozat felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos bevonásával tegye meg az intézkedéseket a megvalósítást biztosító támogatási szerzõdés módosításához, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához.
A rendelet szerint a Sorsok háza programját a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
dolgozza ki, és a mûködtetõ is ez
az alapítvány lesz.

Értékes homlokzat újul meg
A restaurálást Józsefváros 5 millió forinttal támogatta
A kerület egyik kiemelkedõ
építészeti alkotása a Népszínház utca 22. szám alatti
ház – az egykori Polgári Serfõzde –, illetve az annak tetején található mozaikdíszítés.
Felújítására fõvárosi pályázatokon a társasház már elnyert 8,7 millió forintot, a
restauráláshoz Józsefváros
önkormányzata további 5
millió forintot biztosít.
ontos, hogy Józsefváros építészeti örökségét megõrizzük, jelentõs értéket képvisel a
Népszínház utca 22. szám alatti,
fõvárosi helyi védelem alatt álló
ház, illetve mozaikdíszítése. A
Vidor Emil tervezte Polgári Serfõzde egykori épülete homlok-

F

zatát díszítõ, a sörkészítés és a
sörivás dicséretét hirdetõ, mintegy 60 m2-es, három részbõl álló mozaikfrízt Dudits Andor
tervei alapján a magyar üvegfestészet és a mozaikkészítés

Irány az Élet Tengere!
hagyományokhoz híven most is augusztus
utolsó teljes hetében, augusztus 25–29. között rendezzük meg a Nagyvárad téri Református Gyülekezet napközis gyermektáborát.

A

Helyszín: Üllõi út 88–92., a Heim Pál Gyermekkórház mellett, a református templom altemploma. Idén Tengerésztáborba várjuk a
4–13 éveseket, és arra szeretnénk felkészíteni
õket, hogy hogyan tudnak az élet viharos tengerén is boldog, teljes életet élni az Úr Jézussal.
Programok 8–17 óráig: gyülekezés, éneklés,
reggeli torna, bibliai történet, tízórai, feladatlap,

egyik legnagyobb mûvésze,
Róth Miksa készítette 1906-ban.
A társasház a fõvárostól 8,7
millió forintot nyert el a mozaikfríz középsõ, erõsen megrongálódott részének restaurálására.

Az összeg és a saját erõ azonban
nem elég a befejezéshez, ezért az
önkormányzat képviselõ-testülete 5 millió forintot szavazott
meg a helyreállításhoz. „A társasház évek óta példaértékûen
komoly energiát fordít az értékes épületet karbantartására, és
rengeteget tett a mozaik megóvása, felújítása érdekében” –
mondta Dudás Istvánné, önkormányzati képviselõ.
Májer Márta, a ház közös
képviselõje nagyon hálás a fõváros és az önkormányzat támogatásáért, amelyet saját forrásaikból is kiegészítettek. „A
restaurátorok már elkezdték a
munkát, a középsõ rész mintegy 2 m2-es területû, sérült részét leemelték, a mozaik széleit rögzítették. Az elkövetkezendõ hónapokban pótolják a
hiányzó mozaikrészeket, tavasszal fejezõdhet be a teljes
restaurálás.”
N. M.

játék, színdarab-tanulás, ebéd, közös játék,
sport, kézmûveskedés, uzsonna.
Pénteken délután színielõadással egybekötött
vidám tengerészmulatságra hívjuk a táborlakók
családját is.
Hozzájárulás a költségekhez (nem kötelezõ,
ha nehézséget jelent): 1000 forint gyermekenként egy napra.
Jelentkezés:
e-mailben
(brummhilda@
freemail.hu) vagy telefonon (210-44-59). Jelentkezési határidõ: augusztus 17. Kérjük, minden
esetben adják meg a gyermek(ek) nevét, életkorát, illetve a szülõk elérhetõségét.
Az egyházközség honlapcíme:
www.nagyvaradteriref.hu
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KULTÚRA

A szépség ünnepe
Anna-bál Józsefvárosban
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat által, a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megrendezett Anna-bálon a
pezsdítõ zene és a barátságos vendéglátás mellett ezúttal egy szemet gyönyörködtetõ esemény is várta a résztvevõket:
az estét az Anna-bálok hagyományaihoz
híven szépségkirálynõ-választás koronázta meg.
rendezvény vendégeit Benga-Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma Önkormányzat vezetõje köszöntötte, a mulatozásra ingerlõ hangulatról pedig Sándor János prímás és zenekara, valamint Csík László és
Dani János tánczenekara gondoskodott. Este
tizenegykor azonban kis idõre háttérbe szorult a zene, és a színpadon megjelent a szépségverseny döntõjébe jutott hat fiatal lány.
Az öttagú zsûrinek – Balogh István Szilveszter, Guzs Gyula, Soós György és Zentai Osz-

A

kár önkormányzati képviselõknek, illetve Kovács Ottónak, a
Kisfalu Kft. ügyvezetõjének – nehéz dolga volt.
Zentai Oszkár, a
zsûri elnöke kiemelte, hogy egy
szépségverseny
eredménye minA kép jobb oldalán Birkás Dzsenifer, az Anna-bál szépe
dig szubjektív, és
szinte képtelenség választani a kerületben élõ sok-sok szép hette haza, Ilyés Évát pedig a Józsefvárosi
lány közül, de nekik most dönteniük kellett. Önkormányzat jutalmazta különdíjjal. A
A hat döntõs közül senki sem távozott üres második udvarhölgy Hunka Barbara, az elkézzel, minden lány egy-egy ajándékkosár- sõ udvarhölgy Rigó Vivien lett, a 2014-es Jóral gazdagodott. Farkas Tina a Kisfalu Kft. zsefvárosi Anna-bál szépe címet pedig Birkülöndíját nyerte el, Micura Lolita a József- kás Dzsenifer nyerte el.
T.O.
városi Roma Önkormányzat különdíját vi-

Jazz-duók a Mikszáth téren
Az egész nyáron át tartó Palotanegyed Fesztivál legutóbbi
programjainak a Mikszáth tér adott otthont. Július 26-án
délután és kora este két kiváló kortárs zenészduó adott különleges zenei elemekkel fûszerezett, kreatív jazzkoncertet.
lsõként Kovács Linda
jazzénekesnõ és Bögöthy
Ádám nagybõgõs hagyományos és kortárs jazzt ötvözõ,
improvizációkkal gazdagított
számai teremtettek kellemes
nyáresti, szabadtéri sörözésre
és beszélgetésre csábító hangulatot, egyre több és több
embert vonzva a térre. Õket

E

egy igazi kreatív zenei szuperduó, Kézdy Luca hegedûmûvész és Grencsó István fúvós
kettõse követte. Grencsó a klarinétot, fuvolát és szaxofont
váltogatva bravúrosan játszott
a hangszerein, miközben
Kézdy Luca nemcsak a hegedûvel, de a hangtechnikával is
mesterien bánt. Hol a vissz-

Felhõszakadások

Óvatosan parkoljunk!

hangpedállal teremtett több- sei a Nemzeti Múzeum kertjészólamúságot, hol pedig a he- ben, a Muzikum Klubban és a
gedû mikrofonjának gerjeszté- Szabó Ervin téren.
sével csalt elõ különleges hangokat.
A szervezõk legközelebb az augusztus 16-17-ei hétvégén várják a közönséget a Palotanegyed Fesztivál
programjaira, amikor egy igazi „költészetünnepnek” és
egy báb- és utcaszínházi találkozóKézdy Luca és Grencsó István duója
nak lehetünk része-

Egyre többször szakad le az ég Józsefváros felett is. Az elmúlt
hetekben többször is riasztották a tûzoltókat kidõlt fákhoz,
amelyek parkoló autókra dõltek. Záporokra, zivatarokra a
következõ napokban is számíthatunk, ezért érdemes fokozott figyelemmel parkolni.

J

úlius 22-én délután még csak az egyik ága szakadt le – valószínûleg az esõ súlya alatt – annak a fának, amely a Nagy Fuvaros
utcában dõlt rá a felsõvezetékre – tájékoztatta lapunkat a kerületi
tûzoltóparancsnok, Kelemen Zsolt. Estére azonban kettéhasadt, és
rádõlt két parkoló autóra. Néhány nappal késõbb, július 27-én, vasárnap a II. János Pál pápa térre riasztották a lánglovagokat egy kidõlt fához. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. Az elõrejelzések szerint a következõ napokban is sok esõre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal, ezért érdemes fokozott figyelemmel közlekedni a fák közelében, és ha tehetjük, ne parkoljunk fa alá.
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Jó tanácsok a nagy melegben
Van, amit nem lehet elég sokszor hangsúlyozni
Csak a kijelölt helyen fürdõzzünk, óvjuk testünket a káros
napsugaraktól, igyunk sok
folyadékot: ezen intelmeket
érdemes mindenképpen betartani. És még jó néhányat.
nyári forróság beköszöntével többször fordulnak elõ
vízi balesetek, többek között
azért, mert a figyelmeztetések
ellenére sokan használják az
életveszélyes – hajóutak, kikötõk és hidak környéki – partszakaszokat. Veszélyes fürdõzni
étkezés után, tudatmódosult állapotban, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között. Felhevült
testtel soha ne ugorjunk a vízbe!
A sok napsütés miatt rendkívül

A

fontos a védelem. Ma már szinte minden bõrtípusra kapni bõrvédõ készítményt, amit érdemes a napozást megelõzõ fél
órában bõrünkre felvinni. A
vízálló készítményeket is 3–4 óránként újra fel kell kenni. A
cink, a szelén, valamint a B,- C- és E-vitamin erõsíti bõrünk ellenállóképességét.
Sokan szenvednek
különféle
allergiás
megbetegedésektõl, a
tünetek a nyári szezon
idején felerõsödhetnek. Mindez megelõzhetõ sokoldalú táplálkozással. Kerüljük a

Mit tehetünk
a frontok ellen?
Az erõs hõmérsékletingadozások még
az egészséges szervezetet is megviselik. A frontokat megszüntetni nem
tudjuk, de az általuk okozott kellemetlen tünetek megfelelõ életmóddal
jelentõsen csökkenthetõk.
elegfront idején megemelkedik a levegõ páratartalma, csökken a légnyomás. A hirtelen melegedés ingerlékenységet, fáradtságot, szétszórtságot

M

finomított élelmiszerek fogyasztását, nyár elõtt érdemes
tisztítókúrát tartani. Az utazás
elõtt szerezzük be a gyógyszereket, természetes gyógymódok

okoz, felerõsíti a szív- és érrendszeri panaszokat, megemeli a vérnyomást és a vércukorszintet. Vérünkben növekszik a fehérvérsejtek száma, megnõ a kálcium- és csökken a káliumszint. Ilyenkor fokozott szükségünk van káliumban gazdag ételekre
(karalábé, karfiol, paradicsom, burgonya,
búza, rozsliszt, mazsola, olajos magvak,
hal). Fontos a B2-, a C-, a K- és a P-vitaminok fogyasztása (tejtermékek, csipkebogyó, savanyú káposzta, kivi) is.
A hidegfront szintén rossz hatással van
vérkeringésünkre. A légnyomás megnõ, a
levegõ páratartalma csökken. Az erre érzé-

kenyek kábává válnak, reflexeik lassulnak.
Ilyenkor megszaporodnak a reumatikus
panaszok, fokozódnak az ízületi fájdalmak. Rosszabbodhat a szívbetegek, a magas vérnyomásban szenvedõk, az epilepsziások állapota. Fontos, hogy sok B1-, Dés E-vitaminban, valamint káliumban és
magnéziumban gazdag ételt (zöldségeket,
halat, tojást), illetve megfelelõ mennyiségû,
naponta legalább 2 liter folyadékot fogyasszunk. A gyógynövények közül a citromfû, a kurkuma és az édesgyökér
ugyancsak jótékony hatással lehetnek szervezetünkre.

Szomszédsági rendõrprogram

Közösségi sportnap a Homok utcai pályán
Négy csapat mérte össze erejét futballban a Homok utcai sportudvar
mûanyag pályáján.
Magdolna negyed fejlesztési programjának részei azok a kötetlenebb
rendezvények is, amelyek szabadidõben is együtt tartják az itt élõket és dolgozókat. A szabadnapos józsefvárosi
rendõrök közül harmincegyen a Szomszédsági rendõrprogramban járõröznek
párban a negyedben. Múlt pénteken viszont egy közösségi sportnapon találkozhattunk néhányukkal. A Homok utcai sportudvarban rendezett körmérkõzéseken ötfõs csapatok versengtek egymással. Fekete mezben a rendõrök, kék-

A

is enyhíthetik a tüneteket. A
nyaralás alatt is sportoljunk,
ilyenkor az ember jobban feltöltõdik (nap) energiával, erõsebbnek és fittebbnek érzi magát. Kezdetben egy laza kocogás is megteszi, aki egyhangúnak tartja ezt a mozgásformát,
jól átmozgat a kerékpározás és
az úszás is.
A nagy melegben kerüljük a
zsíros, nehéz ételeket. Néhány könnyû és laktató
alapanyagból – például a
sárgarépa, paprika, avokádó, uborka, paradicsom és
nem utolsó sorban az
Omega3 zsírokban gazdag
olajos magvak – gyorsan
csinálhatunk valami finomságot a család részére.
Nyári szezonban kedveltek és ajánlottak még a tenger gyümölcseibõl és a
szárnyas húsokból készült
ételek.
Cz. Zs.

ben a Kisfalu Kft. munkatársai,
zöldben a közterület-felügyelet
és a városüzemeltetési szolgálat csapata, narancssárgában a
kertészek. Az idõjárásnak is köszönhetõen forró hangulatú
rangadót végül a „közteresek”
nyerték meg. A második helyen a rendõrök, a harmadikon
a Kisfalu dolgozói végeztek.
Németh Zoltán, a közterületfelügyelet és városüzemeltetési
szolgálat igazgató-helyettese az
eredménnyel arányos méretû
kupákat nyújtott át az elsõ három helyezett csapatnak.
A mérkõzések alatt a gyerekekre is gondoltak: a közeli
Mátyás téren egy ugrálóvárat
állítottak fel nekik a párakapu
mellett.
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Anna-bál az Õszikék klubban
Ajándékkal köszöntették a névnaposokat
Az élõzenés mulatságon
Máthé Enikõ, az Õszikék
idõsklub vezetõje köszöntötte fel az Annákat, Anikókat
és Olgákat.

J

ó hangulatban gyülekeztek a
szépkorúak a Baross utcai
idõsklub Anna-báljára. A klubtagok közül többen is ünnepelték nevük napját. Máthé Enikõ
intézményvezetõ elmondta,
hogy a klub fennállása óta
megrendezik ezt a jellegzetes,

hagyományosan magyar programot. A jelenlévõk azt is megtudhatták, hogy az elsõ, füredi
Anna-bált Szentgyörgyi Horváth Fülöp a leánya kiházasítására szervezte 1825-ben. A mulatság sikeresnek bizonyult, hiszen a Horváth-lány itt ismerkedett meg a késõbbi férjével,
Kiss Ernõvel, aki aradi vértanúként írta be magát a magyar
történelembe. Az intézményvezetõ felköszöntötte az Annákat,
Anikókat és Olgákat. A nevek

Véradás Józsefvárosban
Egy véradó három emberen segít
A Magyar Vöröskereszt véradást szervezett a józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal épületében. Mintegy negyven ember jelentkezett véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat
szakembereinél. Egy véradó három emberen segít, amire a
hiány miatt nagy szükség is van.
ár délelõtt több mint
egy tucatnyian adtak
vért a hivatal épületében; köztük Csánk Norbert. „Elõször
tíz éve ültem egy ilyen székbe,
most tizennyolcadik alkalommal adok vért. Remélem, sokaknak tudok segíteni” –
mondta lapunknak a családos
fiatalember.
A segítségre valóban szükség is van: gyakran kell
ugyanis elhalasztani mûtéteket azért, mert a kórházaknak

M

nem áll rendelkezésére megfelelõ mennyiségû vérkészítmény.
A véradás regisztrációval,
illetve orvosi vizsgálattal kezdõdik, hiszen egészségesnek
kell lennie a székbe ülõnek,
például még náthás sem lehet.
A vizsgálat során az ujjbegyet
is megszúrják, így a véradóknál kimutatható a vércsoport,
illetve a hemoglobin-szint is.
Majd egy ágyra fekve már
kezdõdhet is az „akció”,

Rendõrségi hírek

jelentését és a hozzájuk fûzhetõ zárult. Az eseményen részt vett
tulajdonságokat is felsorolta, Czimerné Jurek Krisztina, a Jóígy tudhattuk meg, hogy az zsefvárosi Szociális Szolgáltató
Annák ötletesek, az Anikók és Gyermekjóléti Központ
szeretnek olvasni, az Olgák pe- szakmai vezetõje is.
dig jó kapcsolattartók. A névnaposokat ajándékkal
és Szécsi Pál névnapi dalának eléneklésével
is
meglepték.
A hidegtál elfogyasztása
alatt
hangulatos beszélgetés kerekedett, a
program élõzenés
Máthé Enikõ köszöntötte a névnaposokat
táncmulatsággal

amelynek során 4 dl vért
vesznek le a szakemberek. A
teljes mûvelet – a regisztrációtól az elköszönésig – alig fél
órát igényel, de életeket menthet. Az összegyûjtött vért elszállítják, ellenõrzik, majd háromféle készítményt (vörösvérsejt, trombocyta, plazma)
állítanak elõ belõle. Egy véradó így tulajdonképpen három emberen segít.
A véradási
hajlamot
a
munkáltató is
ösztönözheti
(szabadnappal,
csökkentett
munkaidõvel,
egyéb juttatásokkal), tapasztalatok szerint
ilyen esetekben
sokkal több vér
gyûlik össze a

ban a sértett és a segítségére sietõ hölgy
közösen visszatartották az elkövetõt, és
Tettenért nyaklánckitépõ visszakérték az arany nyakláncot, amire
az nem volt hajlandó. Dulakodás kezdõJúlius 16-án délelõtt fél tíz körül a 21 éves dött, amelybe bekapcsolódott az elkövetõ
B. Dzs. Vivien a Könyves Kálmán kör- szintén jelen lévõ édesanyja. A cselekúton közlekedõ 1-es villamosménynek a sértett segélykiálpótló buszról leszállva leszatása vetett véget, mivel a kökította egy nõ nyakából arany
zeli gyorsétterembõl kiszanyakláncát. A cselekménynek
ladt egy férfi, aki az elkövetõt
szemtanúja volt a buszon utaa rendõrjárõr helyszínre érkezó másik hölgy, aki megkísézéséig visszatartotta. A rendrelte a támadót a ruházatánál
õri intézkedés során B. Dzs.
fogva a buszon tartani, ám az a
Vivien nadrágzsebébõl elõkemenekülése során magával húzrült az eltulajdonított arany
ta a busz megállójába. A megállónyaklánc.
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nap végére. A fõvárosban három egészségügyis csapat jár
rendszeresen külsõ helyszínekre, olykor vidékre is, de
több budapesti kórházban is
lehet vért adni. A józsefvárosi
véradáson az Országos Vérellátó Szolgálat öt szakembere
vett részt, és közel negyvenen
– köztük önkormányzati alkalmazottak – mentek el vért
adni.
N. M.

Rendõrkézen a rabló
A rendelkezésre álló adatok szerint V.
József megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy július 21-én éjfél tájban a Lujza
utcában beszélgetést kezdeményezett
egy ismerõs fiatal nõvel, és ötszáz forintot kért tõle. Miután a lány ezt megtagadta, megütötte õt, majd erõszakkal elvette tõle készpénzét, és elmenekült a
helyszínrõl. A sértett hazafelé tartva
összetalálkozott két rendõrjárõrrel, akik
a bejelentése alapján felkutatták és elõállították V. Józsefet. Rablás bûntette
miatt kezdeményezték elõzetes letartóztatását.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Diólevél
Napraforgómag
itokémiai anyagokban
gazdag, elõsegíti a fogyást, mert fokozza az
egészséges emésztést. Gazdag folsavban, tele van jó
zsírokkal, antioxidánsokkal,
szelénnel és rézzel, s rendkívül gazdag E-vitaminban.
Csökkenti a szívbetegség, a
rák és egyéb sejtkárosodással járó betegségek kialakulását. Kezelhetjük vele a
székrekedést, jó vizelethajtó.
Energikussá teszi a szervezetet, javítja a látást. Erõsíti
az immunrendszert, csökkenti a vérnyomást és a vércukorszintet is. De ne vigyük túlzásba a fogyasztását, mert egy csésze napraforgómag 800 kalóriát tartalmaz. A népi gyógyászatban
a magból hidegen sajtolt olajat készítenek, amelyet salátaöntetként szív- és érrendszeri megbetegedések megelõzésére javasolnak.
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ugusztusig gyûjthetjük, amikor már szép
sötétzöld a színe, de még nem jelennek
meg rajta rozsdafoltok. A leszedett, ép, nem
foltos leveleket megszárítjuk, összevágjuk, és
szellõs, száraz helyen tároljuk. Ha megszáradtak, összemorzsoljuk és dobozba tesszük. Ezután már
csak le kell forrázni, és a
szokásos módon készíthetjük belõle a teát. Akár hetekig is fogyaszthatjuk, de
idõnként érdemes szünetet
tartani. A diólevélbõl készült teának nagyon jó hatása van az emberi szerve-
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zetre. Immunerõsítõ, máj- és vértisztító, segíti
az emésztést, és bizonyos bõrproblémák kezelésére is alkalmas. Cukorbetegséget is kezelnek
vele, mert szabályozza az anyagcserét, csökkenti a vércukrot, enyhíti a szomjúságérzetet,
csökkenti a vizelések számát, és megakadályozza a szövõdmények kialakulását. Serkenti
a máj tevékenységét és
a vérkeringést. Külsõleg
nõgyógyászati problémákra, ekcémára, tejallergiára, korpára és hajhullásra, visszérsebekre, szemhéjduzzanatra,
mandulagyulladásra és
fekélyes sebekre használják.

Befõttes üvegek
ár javában zajlik a befõzés
a konyhákban. A legfontosabb szabály, hogy az üvegeknek és a fedeleknek tökéletesen tisztának, csíramentesnek
kell lenniük.Tisztítsuk meg õket
forró, mosószeres vízzel, öblítsük
tiszta vízzel, majd következhet a
csírátlanítás. Ez történhet ecetes víz-
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zel, de ha valaki nagyon alapos, a
pár ujjnyi ecetes vízzel megtöltött üvegeket 2-3 percig mikrohullámú sütõbe téve is kezelheti. Ezután öntsük ki a vizet, és hagyjuk az üvegeket
megszáradni. Jól kiszárítani,
fertõtleníteni legegyszerûbben
a tûzõ napon tudjuk. Törölgetni
tilos!
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Magos rántott csirkecomb sütõben
Hozzávalók:
1 kg csirkecomb, 2-3 tojás, 2 marék zsemlemorzsa, egy marék szezám- és napraforgómag, só

teket egymás mellé fektetjük. Elõmelegített sütõben 220 fokon 20 percig sütjük, majd egyenként megfordítjuk õket,
s még 20 percig sütjük. Egyszerre nagyobb mennyiséget szoktam sütni, s
minden nap más salátával, kovászos
uborkával, illetve valamilyen körettel
tálalom.

Elkészítése:
A húst besózzuk, megforgatjuk a felvert
tojásban, majd a zsemlemorzsával elkevert magkeverékben. Egy nagyobb tepsit kibélelünk sütõpapírral, s a hússzele-

Miért egészséges?
Mert zsírmentesen sül, így a hús nem
szívja fel az olajat, sõt a felesleg is kisül
belõle.
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REJTVÉNY
Töltse le Józsefváros mobilalkalmazását
ingyen Android és iOS rendszerekre!

Ide erõs gyógyszer kell

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.

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. 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

Darabok II.

Kökény János kiállítása
a H13 Galériában
Megnyitó:
2014. augusztus 4. 18:00
A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
2014. augusztus 4. és 22-e között.

Vízszintes: 1. – Doktor úr, rekedtségre szíveskedjék felírni
gyógyszert! – fordul Józsi a háziorvosához. – Mire, rekedtségre?
– kérdez vissza a doki. A válasz, azaz a vicc poénja a rejtvényben
található. Az elsõ rész. 14. Merev, gépies társadalmi berendezkedés, Madáchnál is megjelenik. 15. Erõs lelki megrázkódtatás okozta állapot. 17. Ír Köztársasági Hadsereg. 18. Northern Ireland
Railways; északír vasutak, röv. 19. Vízinövény. 21. Lengyel légitársaság. 22. Elsõ kettõ a sorban! 23. Birtokomban. 25. Fogazott levelû
lombos növény. 27. Trinitrotoluol, röv. 29. A mélybe. 30. Mendelssohn oratóriuma, nálunk Tóbiás a társa! 32. Mattban áll! 33. Celebeszi vadtulok. 35. Afrikai állam, fõvárosa Lomé. 37. Santa, röv. 39. A
poén második része. 44. Észak-európai nép. 45. … Dani; Móricz
Zsigmond Sárarany címû regényének hõse. 46. Nyelvész, az MTA
tagja (Dezsõ, 1886-1963). 48. Féleszû! 50. …, … azt a forgószelet nézi (Arany: Toldi). 52. A technécium vegyjele. 54. … Marut; Traven
álneve. 55. Oldalra. 58. Odanézz! 59. Bakonyi község. 60. Skandináv váltópénz. 62. Sistema Nacionale Internet, röv. 63.
International Golf Maintenance; nemzetközi golftársaság, röv. 64.
Piacon értékesít. 66. Prûd, alakoskodó magatartás.
Függõleges: 1. Fiatal (ált. 20 év alatti) sportoló. 2. Bordeaux és
Toulouse 575 km hosszú folyója. 3. Izrael királya volt. 4. A nátrium vegyjele. 5. Azon személynél, dolognál. 6. Borotvapenge. 7.
Szép Ernõ színmûve. 8. Fél pont! 9. Angol helyeslés. 10. A finom
szerkezetek mesterével kapcsolatos. 11. Az ozmium vegyjele. 12.
Lágy hangnem. 13. Lehettem volna … (József A.: Születésnapomra). 16. Piaci árus. 20. Erdélyben is élõ német etnikum. 24. A poén
harmadik része. 26. Segítés, ápolás, gondoskodás, régi szóval. 28.
Nagyít, hosszabbít. 31. Dicséret, spanyolul (LOOR). 34. Javasol. 36.
Becézett Ottília és Ottó. 38. … Rza; azeri költõ, Raszul fia. 40. Saját
pozitív képesség. 41. Német (berlini) színész, fõleg tévésorozatok
szinkronhangja (Peter) (ZITTNER). 42. Lazít, pihen. 43. Szakember. 47. Rendben, német szóval. 49. Légmozgás. 51. Dél-tiroli vidék. 53. Bûntett, angolul (ebbõl ered a krimi szó). 56. A poén negyedik, befejezõ része. 57. Tallinn lakója. 61. Elemér beceneve. 63.
Írország egyik sportjele. 65. Páros adat! 67. Saint, röv. 68. Feszítés
eszköze.
Zábó Gyula

1085 Budapest, Horánszky u. 13.

Apróhirdetés
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre át-
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veszünk. VI. Andrássy út 16.,
Tel.: 266-4154 / 317-4757, Nyitva:
H-Sz: 10-17-ig, Cs.: 10-19-ig

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: augusztus 12.
A június 24-ei rejtvényünk megfejtése: A kritikus olyan ember, aki
ismeri az utat, de nem tud gépkocsit vezetni.
Nyerteseink: Dani Lajosné, Szalai Szilvia
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETÉS
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Józsefvárosi Lakosok!
Ingyenes koncertekkel és stadiontúrával
nyílik meg a nagyközönség elõtt
a Groupama Aréna
Augusztus 9-én 10 órától ingyenes programokkal várják az
érdeklõdõket, legfõképp a családokat, a Ferencváros új stadionjának megnyitása alkalmából.
A rendezvény keretében 10 és 18 óra között ingyenesen, 30
perces szervezett túrák keretében nézhetik meg az érdeklõdõk a Ferencváros új stadionját. Körbevezetések 10 percenként indulnak, és a helyszínen lehet rájuk jelentkezni. A szerencsésebbeket a Fradi legendás focistái és a beruházásban
kulcsszerepet játszó szakemberek vezetik körbe.
Programok:
10:00
100 Folk Celsius
11:15
Freestyle futballbemutató
11:30
Szalóki Ági gyermekmûsora
12:30
Sas-szobor felavatása és közönségtalálkozó
a Fradi legendás játékosaival
13:00
Strokes Ütõegyüttes
14:10
Freestyle futballbemutató
14:30
Roy és Ádám
15:10
Beszélgetés az FTC legendás játékosaival
15:20
Zanzibár
16:40
Balkan Fanatik
18:00
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fellépése
18:40
Beszélgetés az FTC legendás játékosaival
18:50
Odett-koncert
19:40
Beszélgetés az FTC legendás játékosaival
19:50
Kovács Kati
20:50
R-GO - Szikora Robi és a Gidák
A színpadi programokkal párhuzamosan a Foci Parkban a
legnépszerûbb focis játékokkal és gyermekprogramokkal
kedveznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Sas-szobornál a Fradi futballistáival közönségtalálkozó keretében ismerkedhetnek meg a látogatók, ahol a beszélgetések mellett lehetõség lesz egy-egy fotó elkészítésére is az élõ legendákkal.
A szervezõk fenntartják a programváltozás jogát!

A legek stadionja
Az új Fradi-stadion a legek stadionja, az acélszerkezeteibõl három Lánchidat, a felhasznált betonból egy 25 emeletes panelházat lehetne felépíteni. A beruházás a legtöbb munkahelyet
teremtõ építkezés volt, a tervezés és kivitelezés háromezer
magyar embernek adott
munkát,
háromezer
család megélhetését
segítette. A Ferencváros új otthona rekordidõ – 1 év – alatt épült
fel, a bontással együtt
14 hónapig tartott az
építési munka, amely
ebben a nagyságrendben egyedülálló, mondta korábban Fürjes Balázs, az építkezést vezetõ kormánybiztos.
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