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Jön a harmadik rezsicsökkentés
Áprilistól tovább csökkennek a lakosság terhei

ÖNKORMÁNYZAT
nak szerves folytatása Józsefváros Palotanegyede, amely az elmúlt években lassacskán visszanyerte régi formáját. Így a Belváros déli és a Ferencváros északi részével
együttesen alkotják Budapest valódi, ereÚj járdákat kapott a Reviczky és az Ötpacsirta utca
deti pompájában helyreállított történelmi
belvárosát. Azt a városmagot, amelyet a
Kisebb és biztonságosabb térkövekkel helyettesítették a kerület két turistacsa- 19. századi Európában azon ritka gyöngylogató utcájának billegõ gránitköveit. A felújított járdákat Kocsis Máté józsef- szemek közé soroltak, ahol mindenki mavárosi és Rogán Antal belvárosi polgármester közösen adta át a gyalogosoknak. gába szippanthatta az igazi városi miliõt.
Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester
özel húszmillió forintért elbontották a
Az átadón Rogán Antal, a Belváros pol- szerényen csupán szimbolikus átadásról bejó ezer négyzetméternyi burkolatot, új gármestere, a Palotanegyed országgyûlési szélt, hiszen 2005-re már befejezõdött e két
ágyazatot készítettek, és impozáns térkö- képviselõ-jelöltje is jelen volt, mert mint utca felújítása. Az utcák díszburkolatokat
vekkel burkolták a Reviczky és az Ötpa- mondta: Budapest történelmi belvárosa kaptak, amelyek akár a funkciójukat is becsirta utca járdaszakaszait. Az elbontott nem ér véget az V. kerület határánál. An- tölthették volna, de nem így történt. Ezért a
gránitlapokat pályázat útján társasbalesetek megelõzése érdekében az
házak igényelhetik majd meg.
enyhe telet kihasználva újraburkolták
Tíz évvel ezelõtt a korábbi városaz ezer négyzetméternyi járófelületet.
vezetés egyszer már felújította a
„Igyekszünk mindent rendbe rakni,
Szabó Ervin tér környékét. Ám a kiami elhanyagolt volt, és nemcsak a
vitelezõk olyan csapnivaló munkát
Palotanegyedben – mondta a polgárvégeztek, hogy másfél év múlva a
mester. – Igyekszünk visszaadni a
díszburkolat már a gúny tárgyaközterületeket a gyalogosoknak. Az a
ként került be a Fábry-showba. A
rengeteg tanulnivágyó, aki itt a
járdák alól az esõvíz kimosta a hokönyvtár mellett is megpróbál kilépni
mokot, a viszonylag nagy méretû
az utcára, nagyobb biztonságban van,
gránitlapok kifordultak, billegtek,
mert lecsökkentettük az áthaladó foreltünedeztek. Ez nemcsak csúnya
galmat az utcák egyirányúsításával, és
látvány volt, hanem balesetveszébízunk abban, hogy az a 35 ezer diák,
lyes is. Ezért a kerületi önkormányaki szinte itt éli a mindennapjait JóRogán Antal, a Belváros és Kocsis Máté, Józsefváros
zat a járdák újraburkolása mellett
zsefvárosban, sokkal komfortosabb
polgármestere az átadáson
döntött.
környezetben teheti meg ezt ezentúl.”

Megszûnt a balesetveszély
K

FEBRUÁR 22-én, SZOMBATON délelõtt INGYENES SZÛRÉS a JESZ-nél
A szûrõvizsgálatok helye:
Budapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28. Szakorvosi Rendelõintézet aktuális szakrendelése.

A szûrõvizsgálatok ideje:
minden hónapban az utolsó
szombaton délelõtt, mindaddig, amíg a szakrendelõben folyó felújítási munkálatok azt lehetõvé teszik.

A szûrõvizsgálatokra jelentkezés:
– személyesen a Szakrendelõ recepcióján,
– telefonon a közvetlenül hívható 3230063, 459-3860, 459-3865 számon,
illetve a központon keresztül a 3336730/160 ill. 165 melléken.
2014. február 22-én az alábbi négy szakrendelés végez szûrést:
– BÕRGYÓGYÁSZAT (anyajegyes-szûrés minden korosztálynak)
– NÕGYÓGYÁSZAT (méhnyakrák-szûrés)
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– ÉRSEBÉSZET (végtagokon géppel végzett érszûkület mérése, ill. szûrése)
– SZEMÉSZET: (vízusvizsgálat, fundus-vizsgálat,
glaucoma-szûrés, szemnyomás-mérés)
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
– minden hónapban csak az
aktuálisan meghirdetett szûrésre lehet bejelentkezni, a
tárgyhó elsõ munkanapjától mindaddig, amíg szabad
hely van.
– Több szûrésre történõ egyidejû jelentkezésre az idõponti sorrend
biztosításával nincs lehetõség. Ez a kérés
esetlegesen csak hosszabb várakozással
biztosítható.
– Szûrõszombati napokon a Szolgálat területén csak az elõzetesen bejelentkezett,
ledokumentált, a külsõ PORTÁRA leadott
névsorban is szereplõk, ill. kísérõik tartózkodhatnak, mivel a többi szakrendelés
szombaton zárva tart.
Éljen a lehetõséggel, szeretettel várjuk
jelentkezését!
MNK

Családi-kedvezménykalkulátor
Idén nagyobb kedvezményhez
juthatnak azok a családok, amelyek tavaly nem tudták teljesen kihasználni a családi kedvezménylehetõségeket. A NAV honlapján
elérhetõ kalkulátor segítségével
könnyen kiszámítható, hogy 2014ben mennyivel marad több pénz a
családi kasszában.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (http://www.nav.gov.hu/
nav/szolgaltatasok/kalkulatorok)
elérhetõ családikedvezmény-kalkulátor segítségével egyszerûen kiszámítható, hogy 2014-tõl a rendszeres
bérjövedelembõl mekkora adóalap-,
illetve járulékkedvezményhez juthatnak a családok.

TÁRSADALOM

Folytatódik a rezsicsökkentés
kormány a lehetõ leghamarabb a törvényhozás elé terjeszti a harmadik rezsicsökkentést, ebben az évben tehát tovább folytatódik a lakosság anyagi terheinek csökkentése. Alig hogy a számlákon
is láthatóvá vált a második rezsicsökkentés, a miniszterelnök bejelentette, hogy
ebben az évben folytatják a lakosság terheinek enyhítését.

A

A harmadik rezsicsökkentés keretén belül a gáz lakossági fogyasztói ára 6,5%-kal
csökken április 1-tõl, majd szeptember 1tõl az áram lesz olcsóbb 5,7%-kal, a távhõ
ára pedig október 1-tõl csökken 3,3%-kal.
A cél, hogy a magyar családok is annyit fizessenek az energia-szolgáltatásokért a fi- rezsicsökkentés, azaz havonta kétszer inzetésükhöz képest, mint az európai átlag. gyenesen vehetünk fel összesen 150.000
Február 1-tõl pedig életbe lép a pénzügyi forintot a bankautomatákból.

Gyurcsány megszorításokról beszél

Gyurcsány Ferenc a múlt héten
több nyilatkozatában is megerõsítette, bárki kerül is kormányra,
szükségesek a megszorítások. A
baloldali politikusok nyilatkozataiból egyre inkább kirajzolódik,
hogy adóemelés, a fizetéseket terhelõ adókulcs megemelése következne be, és a családi adórendszer,
a rezsicsökkentés és a gyed-extra
esne elsõként áldozatául annak, ha
a baloldali összefogás nyerne.

Vita Paksról
A paksi atomerõmû bõvítése miatt tiltakozik a baloldal. Pénteken a Bajnaipárt aktivistái betörtek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épületébe, a
hétvégén tüntetést is szerveztek.
kormánypárt szerint teljesen komolytalan a Gyurcsány-koalíció
viselkedése Paks ügyében. Korábbi videofelvételek, nyilatkozatok és a
Wikileaks iratai is bizonyítják, hogy a
Gyurcsány-kormány a magyar emberek elõl eltitkolva már 2008-ban a paksi
atomerõmû oroszok általi bõvítését tervezte. Mesterházy Attila 2009-ben titokban az amerikai követség egyik munkatársával közölte, hogy az oroszok elõnnyel indulnak a pályázaton, mivel jelenleg is orosz technológiával mûködik

A

A Fidesz szerint a Gyurcsány-koalíció egy átlagbérrel rendelkezõ kétgyermekes
rögeszméje a megszorítás. Megszorítások családnak havonta 95 ezer forint kiesést
nélkül el se tudják képzelni a kormány- jelentene.
zást. A kormánypárt
emlékeztetett, hogy
A kampány elõszobájában
2006-ban, amikor a
Gyurcsány-kormány
A választási kampány hivatalosan ugyan csak február 15hivatalba lépett, két
tõl indul meg, de egyre több jelét érezni már a közterületeórán keresztül isken és a közéletben. A legnagyobb vitát a Civil Összefogás
mertették a megszoFórum által indított „bohóckampány” gerjesztette eddig.
rításokat, amelyek
kivétel nélkül a bérbõl és fizetésbõl élõket, a gyermekeseket, a nyugdíjasokat
érintették.
Számítások szerint a családi adókedvezmény, a rezsicsökkentés eltörlése és a 16 százalékos adókulcs 30-40
százalékra emelése

az erõmû. 2009-ben õk maguk vitték a
parlament elé, hogy legyen paksi bõvítés.
2010 februárjában az atomerõmûben tett
közös látogatásán Mesterházy Attila és
Bajnai Gordon közösen álltak ki az atomerõmû bõvítése mellett, akkori nyilatkozataikban maguk is elismerték, hogy ez
„lehetõséget teremt az olcsó villamos

energia elõállítására” és „munkahelyeket
teremt”.
A Fidesz szerint ráadásul a baloldal
mindezt úgy akarta véghezvinni, hogy a
magyar állam és a magyar lakosság húzta
volna a rövidebbet. Jóval nagyobb hitelt
akartak felvenni, mint amekkorát a most
tervezett pénzügyi konstrukció jelent. A
Gyurcsány-koalíció tervei szerint az állam teljesen kivonult volna ebbõl a nemzetstratégiai ágazatból, és tulajdonrészt
is adtak volna a külföldi befektetõknek.
A kormány szerint az atomenergia
nem politikai, hanem energiabiztonsági
és nemzetstratégiai kérdés. A paksi felújítás hosszú évtizedekre kiszámítható,
olcsó és biztonságos áramellátást biztosít
a magyar lakosság és ipar számára. Ha
megvalósul a paksi felújítás, akkor tíz év
múlva 10-20 százalékkal is olcsóbb lehet
az energia ára, és így hosszú távon fenntartható a rezsicsökkentés.
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BERUHÁZÁS

Márciusra elkészül a Ludovika Campus és a tér
Fürjes Balázs: A beruházásból csak profitálhatnak a józsefvárosiak
Az Üllõi útról jól látszik, hogy az egykori katonai akadémia
épületének homlokzatát már felújították. A kormány ígérete szerint márciusra elkészül a Ludovika teljes felújítása,
átépítése és az elõtte lévõ tér. A Józsefváros újság ezért annak járt utána, hol tart most a fejlesztés. A budapesti nagyberuházásokért felelõs kormánybiztos, Fürjes Balázs szerint a projekt végére az egész városrész újjászületik.
Évtizedekig állt elhanyagoltan
az egykori katonai akadémia épülete. Miért tartotta fontosnak a kormány, hogy a jövõben is oktatási
funkciót töltsön be?
Azt szoktam mondani a Ludovika épületére, hogy ott „a
múlt és a jövõ találkozik.” Józsefváros Budapest egyetemvárosa. Évszázadok óta vannak
felsõoktatási intézmények a kerületben. De a Ludovika Akadémia mûemléképülete évtizedek óta ebek harmincadján van.
A kormány ezért úgy döntött,

latának elkészítése és a növényzet kialakítása. Bízom benne,
hogy tudjuk tartani a határidõt,
és március végén birtokba vehetik a hallgatók az épületet, a lakosság pedig a közteret.
A munkálatok megkezdésekor azt
mondta: a kormány arra törekszik,
hogy az állami építkezéseken munkalehetõséget teremtsen hátrányos
helyzetû, tartósan munkanélküli
embereknek, köztük romáknak. Ennek mintaprogramja a Ludovika
Campus. Beváltotta a hozzá fûzött
reményeket?

hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Campusát itt helyezi
el. Ez nemcsak a kerület, de Budapest hagyományaival és fejlesztési terveivel is összhangban van.
Az Üllõi útról jól látszik, hogy az
épület homlokzatát már felújították.
Mi az, ami már elkészült?
Pollack Mihály lassan kétszáz
éves épületét mûemléki hûséggel rekonstruáljuk, így a homlokzatot, a lépcsõházat, a dísztermet, a Hõsök folyosóját és a
kápolnát. Ez képviseli az elõbb
említett múltat. A jövõ pedig a
21. századi, papír alapú és digitális könyvtár, a modern oktatótermek, az irodák, illetve az
egyetem vezetõségének reprezentatív terei. Mindez tehát az
egyetem központi épülete lesz.
Márciusig még gépészeti munkák vannak hátra, a bútorok beszerzése, a Ludovika tér burko-

Jelenleg is több mint 100 tartósan munkanélküli, részben roma származású dolgozik a különbözõ szakipari munkafolyamatokban, illetve a bontáson.
Már a pályázatot is úgy írtuk ki
a bontásra, hogy az a cég, amelyik tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetû munkavállalót
foglalkoztat, az plusz pontot kapott az értékelésnél. Tehát ez
egy minta beruházás, ilyenre
korábban nem volt példa.
Említette, hogy márciusig még
hátra van a tér rendezése. Mikor
és hogyan tudják pótolni a kivágott fákat?
Az Üllõi úti fák visszakerülnek, erre kötelezettséget vállaltunk. Kocsis Máté polgármester
világossá tette számunkra, hogy
árgus szemekkel figyeli, teljesítjük-e a hatóságok által elõírt kötelezettségünket. Néhány darab
döntõen elöregedett, megbete-
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gedett fát kellett kivágni, amire
az engedélyek is megvoltak. Az
itt kivágottak több mint négyszeresének megfelelõ számú fa a
Ludovika téren kerül kiültetésre, ezen felül további több mint
50 fát Józsefváros egyéb területein is elültetünk. De fontos
megjegyezni, hogy a beruházásnak köszönhetõen 1 hektárral,
vagyis 10 ezer négyzetméterrel
nõ a zöldfelület 2015 szeptemberéig.
A Ludovika Campus és a tér tehát csak az egyik eleme a beruházásnak.
Nem csupán megépül egy
egyetemi campus, hanem az Orczy-kert és környezete is újjászületik. Talán emlékszik rá,
volt ott buszgarázs, ipari parkoló, mûhelyek. Ezek helyét a zöld
veszi át. A három utca által határolt terület teljes egészében
park lesz játszótérrel, tornacsarnokkal, uszodával. Az egyetem
központi épületén kívül felépül
egy 20 ezer négyzetméteres oktatási épület, kollégiumok és
speciális képzési épületek. Az
egyetemen tanuló rendõrtiszteknek a Diószegi utcában lesz
egy 600 fõs kollégiuma (melyet
gyaloghíd köt majd össze az
egyetemmel), ez állandó rendõri
jelenlétet jelent, ami radikálisan
javítani fogja a közbiztonságot.
Mindez 2015 szeptemberére készül el. Ha összefoglaljuk, hogy
mindebbõl mit profitálnak a józsefvárosiak, elmondhatjuk,
hogy újabb egyetemmel bõvül
az egyetemváros, növekszik a
zöldfelületek száma, újjászületik a közpark, bõvülnek a szabadidõs, sportolási és kulturális
lehetõségek, megoldódik a környékbeli óvodák és iskolák
úszásoktatása, és jelentõsen javul a közbiztonság.

Mekkora a beruházás összköltsége?
Az eredeti program összköltsége nettó 25 milliárd forint volt,
de a kormány az év végén döntött arról, hogy a Közigazgatási
Kar kollégiuma is itt, a campuson belül valósuljon meg, így
most a projekt nettó összköltsége 30 milliárd forint. Ennek az
összegnek több mint a felét uniós forrásból fedezzük.
Ön, mint a budapesti nagyberuházásokért felelõs kormánybiztos,
hogyan látja Józsefváros fejlõdését?
Ezt nem lehet nem észrevenni. A Ludovika projekt kapcsán
szoros munkakapcsolatom van
az önkormányzattal és a polgármester úrral. Elsöprõnek tûnik
az a lendület, ahogy õ nekiállt a
kerület fejlesztésének, kezdve a
szociális, egészségügyi beruházásoktól, az iskolák felújításán
keresztül a hajléktalankérdés
rendezéséig. Én nagyon örülök
annak, hogy a kormány és az
önkormányzat vezetése között
élõ és szoros az együttmûködés,
ami igaz a régi pályaudvar helyén megvalósuló Sorsok Háza
megvalósítására is. Úgy tûnik,
Józsefváros vonzza az állami és
magánberuházásokat, és valóban újjászületik a 21. század
kezdetén.
F.R.

ÖNKORMÁNYZAT
1. Dr. Szilágyi Demeter
2. Egry Attila
3. Dudás Istvánné
4. Zentai Oszkár
5. Sántha Péterné
6. Balogh István

7. Soós György
8. Vörös Tamás
9. Guzs Gyula
10. Kaiser József
11. Dr. Ferencz Orsolya
12. Dr. Dénes Margit

Képviselõk fogadóórái
FIDESZ-KDNP
 Dr. Kocsis Máté, polgármester
Minden hónap 2. szerda, 12–15 óra
(bejelentkezés csak írásban)
 Dr. Sára Botond Attila, alpolgármester
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 15–17 óra,
elõzetes bejelentkezés alapján
 Sántha Péterné, alpolgármester
5. választókerület (József utca és környéke,
Csarnok negyed) Minden hónap 2. és 4. hétfõ, 15–17 óra (bejelentkezés csak írásban)
www.facebook.com/santha.peterne
 Egry Attila, alpolgármester 2. választókerület (Palotanegyed egy része és
a Corvin negyed nagy része)
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 16–18 óra
(bejelentkezés csak írásban)
www.facebook.com/attila.egry.3
 Balogh István Szilveszter,
6. választókerület (Magdolna negyed:
Mátyás tér, Teleki tér és körzete) Minden hónap 1. szerda, 12–14 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/ balogh.i.szilveszter
 Dr. Dénes Margit, 12. választókerület
(MÁV telep; Orczy út; Százados út és
Mûvésztelep; Keleti Pályaudvar
és környéke) Minden hónap 1. hétfõ,
15–16 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/margitkinga.denes
 Dudás Istvánné, 3. választókerület
(Csarnok negyed egy része és a Népszínház negyed egy része) Minden páros hétfõ,
16–17 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/istvanne.dudas.37

 Dr. Ferencz Orsolya, 11. választókerület
(Ganz negyed, Tisztviselõtelep, Orczy
negyed egy része) Minden hónap 1. kedd,
15–16 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/orsolya.ferencz.75
 Guzs Gyula, 9. választókerület
(Losonci tér és környéke, Kálvária tér és
környéke)
Minden hónap 1. hétfõ, 14–15 óra (Képviselõi
Iroda) www.facebook.com/guzs.gyula
 Kaiser József, 10. választókerület
(Orczy negyed és Magdolna negyed egy
része) Minden hónap 2. hétfõ, 16–17 óra
(Polgárok Háza, Visi u. 6.)
www.facebook.com/kaiser.jozsef
 Soós György, 7. választókerület
(Corvin negyed, Losonci negyed egy része)
Minden hónap utolsó péntek, 10 órától,
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/100006779710655
 Szilágyi Demeter, 1. választókerület
(Palotanegyed nagy része)
Minden hónap 2. kedd, 14–15 óra,
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/szilagyi.demeter
 Vörös Tamás, 8. választókerület
(Szigony utca és környéke, Losonci negyed
nagy része) Minden hónap 2. csütörtök,
16–18 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/tamas.voros.984

 Zentai Oszkár, 4. választókerület
(II. János Pál pápa tér és környéke, Népszínház negyed)
Minden hónap 3. hétfõ, 15–16 óra, elõzetes
bejelentkezés alapján (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/oszkar.zentai
MSZP
 Komássy Ákos
Minden hónap második szerdája, 16–18
óra, Szigony u 13/A (Lepény épület,
Szigony Alapítvány)
 Dr. Révész Márta
Minden hónap 1. kedd, 16–18 óra
(Szigony u. 13/A)
 Szili Balázs
Minden hónap utolsó kedd, 15–17 óra
(MSZP Iroda, Népszínház u. 11.)

JOBBIK
 Pintér Attila
Minden hónap 1. hétfõ, 14-15 óra,
Képviselõi Iroda

LMP

 Jakabfy Tamás
Minden hónap 2. és 4. hétfõ, 14-15 óra
(Képviselõi Iroda). További esti idõpontokra elõzetes egyeztetés e-mailben
lehetséges.
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NÉZÕPONT

Harmadszor is rezsicsökkentés

Már a parlament elõtt a harmadik rezsicsökkentés
A harmadik rezsicsökkentés 2014-ben
három lépésben folytatódhat: a gáz lakossági fogyasztói ára április 1-jétõl 6,5
százalékkal, az áramé szeptember 1-jétõl 5,7 százalékkal, a távhõ ára pedig
október 1-jétõl 3,3 százalékkal csökken.
Az eddigi rezsicsökkentéssel elértük, hogy a magyarok terhei csökkenjenek, de az európai átlaghoz képest
még mindig igazságtalanul nagy árat fizetnek az energiáért, ezért mindenképpen folytatni fogjuk az elkezdett
munkát.
Az elmúlt idõszakban világossá vált, hogy a Gyurcsány-koalíció, ha tehetné, akkor eltörölné a rezsicsökkentést. A közelmúltban el is ismerték, hogy megint
megszorításokra készülnek, ahogyan a Gyurcsánykorszak is a megszorításokról szólt. Tizenötször emelték
meg az energiaárakat, a gáz árát háromszorosra, az áramét pedig a duplájára. Így elérték, hogy 2010-re már a
magyarok fizették Európa legmagasabb gázárát és második legmagasabb áramárát.
A Fidesz viszont úgy gondolja, hogy a magyaroknak
szüksége van a rezsicsökkentésre. Célul tûztük ki, hogy a
fizetésükhöz képest a magyar családok is az európai átlagnak megfelelõ közüzemi díjakat fizessék.
Azonban nemcsak itthon, de már Brüsszelben is beélesítették a rakétákat a díjak mérséklése ellen. Éppen hogy
csak döntöttünk a harmadik rezsicsökkentésrõl, már érkeztek is az üzengetések. Várható volt, hogy az ellenérdekeltek ezúttal sem fogják szó nélkül hagyni a dolgot, hiszen a szolgáltatóknak a harmadik rezsicsökkentés is jelentõs profitveszteséggel jár. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással fenyegetõzik, újra nyomás alá akarják
helyezni hazánkat.
Ezért a Fidesz arra kérte a kormányt, hogy továbbra is a
leghatározottabban álljon ellen a rezsicsökkentést támadó
brüsszeli törekvéseknek. A most kezdõdõ februári ülésszakra pedig arra kérte a parlamentet, beleértve az ellenzéki pártokat is: járuljanak hozzá ahhoz, hogy gyorsított eljárásban elfogadhassa az Országgyûlés a
családokat segítõ harmadik rezsicsökkentésrõl szóló törvényt.
Kocsis Máté, polgármester

A Jobbik álláspontja a rezsicsökkentésrõl:
Rogán Antal fideszes frakcióvezetõ újabb
rezsicsökkentést bejelentõ nyilatkozata mögé tekintve bizonytalan jövõt látunk. Az
eddigi általános rezsicsökkentés helyett
már szó sincs a víz, a szennyvíz, a csatorna,
a palackos gáz, a kéményseprés és a szemétszállítás díjának további csökkentésérõl, így ezen a téren a Fidesz feladta a rezsiharcot. A maradék
három tételbõl a választások elõtt már csak a gázdíj további
csökkentését képes ígérni a kormánypárt, a villany és a távhõ
árcsökkentésének ígéretét csak a voksolás utánra lebegtette
meg a frakcióvezetõ.
Rogán egy új elemet is bevetett kommunikációja során: a gáz
árát egyértelmûen a világpiaci árak csökkenéséhez kötötte. Felvetõdik a kérdés: vajon mi történik majd, ha a világpiaci árak
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A rezsicsalás és Süsü, a sárkány
A Bábszínház többnyire gyermekeknek szól.
Tisztelettel kérem Önöket, ne hagyják magukat óvodás gyermekként kezelni. A Fidesz
rezsicsalása, Orbán és Rogán harca a rezsicsökkentés ismeretlen ellenségei ellen körülbelül olyan, mint amikor a Süsüben a királyfi elõadja a királynak és az õ kancellárjának,
hogy hát õ legyõzi a félelmetes sárkányt. Majd el is játssza mindezt azzal a Süsüvel, akivel elõtte e színjátékban megegyeztek.
Komolyra fordítva a szót: a kormányváltás után is megõrizzük a rezsicsökkentést. Ezt egyértelmûvé tette a kormányváltó összefogás számos politikusa. Az pedig természetes, hogy
egy baloldali kormány a költségek további mérséklését úgy
fogja folytatni, hogy az igazságosabb legyen. Akinek kis jövedelme van, több hasznát lássa a költségcsökkentésnek, mint
akinek a villanyszámlájában a kerti úszómedence fûtési költsége is benne van.
A rezsicsalásról annyit, hogy a sztenderd Fideszes kormányhazugsággal szemben 2010 és 2012 között egyedül az elektromos áram drágulása nem volt nagyobb, mint a rezsicsökkentés.
Amíg az áram csupán 4,1%-kal, addig a vezetékes gáz 18,3%kal, a palackos gáz 29,4%-kal, az üzemanyag pedig 26,8%-kal
lett drágább a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A
háztartások költségének csökkentésérõl tehát ebben a ciklusban
szó sincs, különösen ha nem feledjük, hogy 2012 januártól emelték a mindent terhelõ ÁFÁ-t 25%-ról 27%-ra… s akkor azt most
hagyjuk, hogy az Orbán-Putyin paktum Paks szükségtelen fejlesztésérõl Magyarországot 3000 milliárdos devizahitel-adósságba hajtotta, és nem tudjuk, ennek törlesztése mennyivel fogja megemelni az áram árát.
Ezzel szemben úgy söpörték le a sok százezer polgár aláírásával támogatott ellenzéki kezdeményezést az alapvetõ élelmiszerekre kirótt ÁFA 22%-kal történõ csökkentésérõl, mint ahogy általában minden érdemi ellenzéki javaslatot lesöpörnek.
A kormányváltás után megõrizzük a rezsicsökkentésnek
nevezett, a csökkentés elõtt megemeltnél olcsóbb rezsiszámlákat. Annak pedig, hogy a Fidesznek mindig szüksége van egy
sárkányra, valamilyen szenzációra, ami ellen uszíthat, ne üljenek fel!
Ne feledjék, Süsü, a sárkány jóságos volt, csak
amikor a barátja megkérte, úgy tett, mintha félelmetes lenne.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

növekednek? Erõsen kétséges, hogy a Fidesz képes lenne megvédeni a rezsicsökkentést.
Amennyiben tehát a rezsicsökkentés 3.0 nem lesz teljes körû
és választások elõtt végrehajtott, úgy az bizonytalanságot szül,
fennáll annak a veszélye, hogy a választások utánra megígért
csökkentés csak kampányígéret marad. A magyar embereknek
az elmúlt 24 évi keserû tapasztalata az, hogy az ígéretek csak a
választásokig tartanak.
A Jobbik kormányra kerülve Alaptörvényben fogja garantálni a rezsicsökkentés hosszú távú megtartását. Továbbá 20 százalékra csökkentjük a normál és 5 százalékra az alapvetõ élelmiszerek (tej, tejtermékek, kenyér, péksütemények, valamenynyi húsféle, tojás, zöldség és gyümölcs) áfakulcsát,
melyek szintén jelentõs rezsitételek a magyar családok kasszájában.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje

KÖZTÉR
Szomszédsági fórum a Magdolna Negyed megújulásáról

ják. A déli térrész nyugati fele nyitott rendezvénytér lesz, szintkülönbséggel, ülõlehetõségekkel, színpaddal. Ez a rész bazaltbeton burkolatával vizuálisan kapcsolódik
a tér északi feléhez. Mind az északi, mind a
déli térrészen lesz egy-egy alacsony kerítésÕsszel indult útjára a Kesztyûgyárban az a fél éven át tartó szomszédsági fó- sel elválasztott kutyafuttató.
A FiDo tér lepusztult, funkciótlan grundrumsorozat, melynek során a városrész lakói részletesebben megismerhetik a
jellege
megszûnik, és nagyrészt parkosítva
Magdolna Negyed Program harmadik szakaszának fejlesztési terveit, és megoszthatják javaslataikat a városvezetõkkel és a tervezõkkel. A január 29-én tar- lesz, automatikus öntözõrendszerrel, jelentott negyedik találkozón a Fiumei út és a Dobozi utca közötti tér, a külsõ Mag- tõs fásítással. A sétányok térkõburkolatot
dolna utca rehabilitációja, illetve a Kálvária tér megújítása volt az aktuális téma. kapnak, egységes arculat jelenik meg az új
közvilágításon és utcabútorokon. A tér közepén megépül egy szabadidõs közösségi
lakókat Balogh István Szilveszter környezetüket, ugyanakkor megoldani a programoknak helyet adó létesítmény, viönkormányzati képviselõ, Alföldi helyi társadalmat feszítõ problémákat, és zesblokkal, tetején gördeszkapályával. Az
György programvezetõ, Turóczi Tí- megújítani egy környezetet, amely rég meg- épülethez kapcsolódik a murvával borított
mea, a városfejlesztési iroda munkatársa, érett már erre.
központi tér, padokkal, fitneszgépekkel,
valamint a két tér új arculatának megterveA Magdolna utcában nem lesz
zésével megbízott építészcsapat képviselõi forgalmi változás, a járda és az úttájékoztatták arról, hogy milyen változások test viszont új burkolatot kap, és
várhatók. A tavalyi elõzetes fórumokon el- felújítják a közvilágítási hálózatot.
hangzott ötleteket is figyelembe vevõ terA Kálvária térnek a Baross utca
vek szerint olyan közterek kialakítása veszi által kettészelt mindkét részén
kezdetét már kora tavasszal, amelyek a megújulnak a zöldterületek, az
nyár közepére készülhetnek el, és mind lát- öntözõberendezés, és korszerû
ványukban, mind pedig hasznosságukat te- térbútorokat helyeznek ki. A kikintve igen sokféle igényt kielégítenek sebbik, északi részen megépül egy
majd. Ahogy Balogh István fogalmazott: kettõs funkciójú „információs
egyszerre kívánták emelni az itt élõk élet- pont”, amely helyet ad a parkszínvonalát, hogy magukénak érezzék és fenntartási helyiségnek, másrészt
Alföldi György programvezetõ (jobbról)
minden probléma nélkül használhassák a alkalmas önkormányzati és nonés Balogh István Szilveszter a lakossági fórumon
profit szervezetek által
szervezett kisebb rendezvényekre is. A Kálvária tér déli felének óriássakkal. Sportpályák is lesznek korszekeleti része összefüggõ zöldfelület rû öntöttgumi burkolattal, acélszerkezetû
lesz, magas kerítéssel, ezen belül kü- labdafogóhálóval, lelátószerû padsorral. A
lön kerítéssel elzárt játszótérrel. Az létesítmény naponta 8-tól 20 óráig lesz nyitéjszakára zárható térrészen, a játszó- va, és az önkormányzat családsegítõ szolgátér mellett kialakítanak egy két szin- lata fogja üzemeltetni. A 16 év feletti fiatates pavilont, illemhellyel, pelenkázó- lok mozgásigényének levezetésére szánják,
val, zárható raktárral. Ennek nagy ahogyan az õ szociális problémáik kezeléséméretû elõteteje alatt esõ esetén fog- re jelennek meg a házban a szociális munlalkozások is tarthatók. Elõtte ivóku- kások is, de bevonják a helyi civil szervetat helyeznek el. A szökõkutat felújít- zeteket is.
B.É.

Kálvária és ,,FiDo” tér

A

A rezsi hosszú távon nem akkor fog csökkenni, ha a kormány a szolgáltatókat megszorongatja, vagy kifizeti a költségek egy
részét helyettünk a mi adónkból, hanem ha
áttérünk egy hatékonyabb és takarékosabb
energiagazdálkodásra. Az LMP a kezdetektõl azt mondja, hogy az energiaárak ilyen
csökkentése nem fenntartható. Az LMP
mindig is az épületek energiahatékonnyá tétele mellett kardoskodott, ami 30-50%-kal csökkentené az energiaköltségeket, és
tízezreknek adna munkát.
Az eddigi rezsicsökkentésnek igen nagy ára volt. A csõd
szélére sodort rengeteg önkormányzati tulajdonú közmûcéget – csak a távhõcégeknek eddig több mint 100 milliárd forint kompenzációt fizettek, 52-t a mi adónkból az állam, a
többit a mi adónkból az önkormányzatok. Plusz még 2011ben 70 milliárd forintnyi támogatást építettek be az áramár-

ba, akkor még nõtt az áram ára, bár ugyanez a kormány volt
hatalmon. Azaz a kisebb energiaszámla felét az adófizetõk
állják. Ez a rendszer különösen a nagyfogyasztó, energiapazarló lakosok esetében igazságtalan. Ráadásul a szolgáltatók
rászorulnak a szükséges hálózat-karbantartások, beruházások elhalasztására.
Orbán Viktor azzal érvelt Paks2 fejlesztése mellett, hogy az a
rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának záloga. Az ország
30-50 évre való eladósítása és az atomenergia veszélyeinek vállalása az ára a rezsicsökkentésnek? Ez csak azt bizonyítja, amit
az LMP a kezdetektõl mond, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatatlan. Paks1 azért termel olcsó áramot papíron, mert az építésre felvett hitelt nem számolják bele. Az orosz hitellel számolva az olcsó paksi áram MÍTOSZ. Háromszor
annyiba fog kerülni, mint a mostani.
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje
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Szocialista adatgyûjtés nyugdíjasokról?
tézményben mindenféle engedély nélkül egy olyan nyugdíjasszervezet gyûjtsön adatokat,
amelynek alelnöke az MSZP
nyugdíjas-tagozatának vezetõje.
Kocsis Máté elmondta: az
üggyel kapcsolatban állásfoglalást kér Péterfalvy Attilától, az
kérdõíveket a tavaly szepJózsefváros polgármestere, adatvédelmi hatóság elnökétõl,
temberben
létrehozott Kocsis Máté felháborítónak tart- hogy sérülhettek-e az idõsek
Nyugdíjasok Együttmûködési ja, hogy egy önkormányzati in- személyes adatvédelemhez fûFóruma nevében gyûjzõdõ jogai, törvényes volt-e
tötték, amelynek egyik
az adatgyûjtés. Hozzátette:
alapító szervezete az
megvizsgálják, hogy a kerüMSZP nyugdíjas-taletben máshol esetleg törgozata. Így fölvetõdténhetett-e hasonló, jogilag
het annak a gyanúja,
aggályos adatgyûjtés.
hogy a nyugdíjas-fóLapunk tudomására jurumon keresztül valótott az is, hogy a szóban
jában az MSZP próbál
forgó táncórákon a tanár
nyugdíjas-adatbázist
pénzt kért a résztvevõktõl,
építeni.
holott hangsúlyozottan inAz önkormányzat fenntartásában mûködõ Józsefvárosi Galériában szervezett seniortáncórán az oktató olyan kérdõív
kitöltésére kérte a jelen lévõ nyugdíjasokat, amelyen nyilatkozni kellett a jövedelmi helyzetükrõl, rezsiköltségeikrõl, iskolai végzettségükrõl, esetleges munkahelyükrõl,
életvitelükrõl, illetve lakhatási körülményeikrõl.

A

gyenes önkormányzati programról van szó; ezért és az
adatgyûjtés miatt felbontották
vele az együttmûködési megállapodást.
Az érintett tánctanár, Csirmaz Szilvia lapunknak elmondta, hogy a kérdõíveket a
Nyugdíjasok Együttmûködési
Fóruma küldte a Nyugdíjasok
Budapesti Szövetségének, õ itt
kapta meg azokat. A tánctanár
szerint nem adatokat gyûjtöttek, csak a nyugdíjasok életkörülményeit szerették volna felmérni, a kérdõívek kitöltése
névtelen volt és önkéntes alapú. Állítása szerint csak az ügy
kirobbanása után tudta meg,
hogy a fórum alapítói között
van az MSZP nyugdíjas-tagozata. Hozzátette, hogy õ soha
nem kért pénzt a résztvevõktõl,
de a felajánlott adományokat
elfogadta és a senior táncoktatás népszerûsítésére fordította.

Büntetõper indult a volt józsefvárosi jegyzõ ellen
Megkezdõdött a vesztegetéssel vádolt volt józsefvárosi
jegyzõ büntetõpere a Fõvárosi Törvényszéken – tudósított az MTI. A vád szerint a volt jegyzõ önkormányzati
eljárások meggyorsítása, kedvezõ döntések meghozatala érdekében pénzt fogadott el.
vádirat szerint X. Judit, aki a VIII. kerületi önkormányzat
jegyzõje volt, még 2010-ben - a jegyzõi referensén, az ügy
másodrendû vádlottján, D-né V. Katalinon keresztül - 1,5 millió forintot kért egy
vállalkozótól azért, hogy az önkormányzat
megadja a tulajdonosi hozzájárulást egy, az
egykori Ganz-telepen lévõ épület ügyében
indult eljárásban. A vállalkozó, K. Béla
ugyanis – aki az ügy harmadrendû vádlottja
– több épület tulajdonosa volt a valamikori
Ganz-MÁVAG-telepen, és – hasonlóan a 42
hektáros terület több mint száz tulajdonosához – szerette volna az egyik épületét átépíteni. Ehhez azonban – mivel a terület osztatlan közös tulajdon – szükség volt az önkormányzat mint tulajdonostárs hozzájárulására is.
A vádirat szerint ugyanezen épület építési
engedélyének kiadása ügyében is történt
vesztegetés: a vállalkozó kétmillió forintos támogatói szerzõdést
kötött a jegyzõ lányának és akkori férjének a közremûködésével
színpadra állítandó színházi produkció támogatására is, hogy
meggyorsítsa az ügyintézést. A vád szerint a jegyzõ és a vállalkozó között a jegyzõi referens, D-né V. Katalin közvetített. A tárgyaláson az elsõ- és a másodrendû vádlott is tagadta a bûncselekmények elkövetését, azt, hogy pénzt kértek vagy kaptak volna
bárkitõl is. X. Judit hangsúlyozta: nem õ döntött a tulajdonosi
hozzájárulások megadásáról, az építési engedélyezési eljárást
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nem is a józsefvárosi, hanem az erzsébetvárosi önkormányzat
folytatta le. Ráadásul az építési engedély kiadása idején már a felmentési idejét töltötte, ezért életszerûtlen, hogy bármit is el tudott
volna intézni. Õ maga is hallotta, hogy valaki az önkormányzat
nevében pénzt kér az építési engedélyek kiadásáért, ezért még
feljelentést is tett a rendõrségen – mondta. D-né V. Katalin azt
vallotta, hogy nem kért és nem kapott senkitõl pénzt. K. Béla, vállalkozó azt mondta, cége ügyvezetõjétõl – a per negyedrendû
vádlottjától –, F. Edittõl hallott arról, hogy valaki pénzt kér a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáért, de õk
nem fizettek, mert nem volt nekik sürgõs az
ügy, ráadásul akkor már folyamatban volt a
tulajdonosi hozzájárulás kiadása. Közölte,
hogy cége a társasági adóból leírható módon támogatta a mûvészházaspár munkáját,
ami nem volt jogszerûtlen. Tagadta azt is,
hogy állást ajánlott volna az egykori jegyzõi
referensnek, ha közbenjár az építési engedélyek kiadásánál. F. Edit – a nyomozás során
tett, a bíróságon felolvasott vallomásában –
azt mondta, nála a jegyzõi referens jelentkezett, hogy a jegyzõ pénzt kér a tulajdonosi
hozzájárulásért, de nem fizettek. A volt referens 2011 elején ismét megkereste, õ pedig
magánemberként megsajnálta a nõt, és K.
Béla magánpénztárából adott neki egymillió
forintot, bár – mint megjegyezte – tudta, hogy a nõ segítségére
nem volt szükség az építési engedély kiadásához. A per további
vádpontjai szerint a volt jegyzõi referens egy másik ügyben is
közbenjárt hatósági engedélyek kiadásának meggyorsítása érdekében, õt többek között hivatalos személy által elkövetett vesztegetéssel és befolyással való üzérkedéssel vádolják. A volt jegyzõ
ellen pedig vezetõ beosztású hivatalos személy által, hivatali
helyzetével visszaélve elkövetett vesztegetés a vád.
forrás: MTI

KÖZTÉR
Homlokzati gondviselés

Elfogadták Józsefváros reklámrendeletét
Képviselõ-testületünk közkívánatra és a jogi környezet változása miatt úgy
döntött, hogy véget vet a homlokzatokon dúló reklámdzsungelnek. A településkép esztétikai javítása, az épített és természeti értékek védelme érdekében egyszer s mindenkorra rendbe teszi a cégérek, a kivilágított vagy csak festett, krétával körmölt vevõcsalogatók, a hol jogosultan, hol pedig a tilosban kihelyezett
megállító táblák és egyéb megjelenések kezelhetetlen és látványában is zavaró
orgiáját. 2014. január 1-tõl hatályba lépett Józsefváros reklámrendelete.
közterületrõl látható helyeken elhelye- pi szinten frissülõ éttermi menütáblát,
zett reklámok, reklám célú berendezé- mostantól max. 1 négyzetméteren), a fénysek és hirdetések, cégérek kihelyezésével reklámot, hirdetõoszlopot és táblát, homkapcsolatos követelményeket a múlt év
elejétõl fogva saját hatáskörben szabályozhatják a kerületi önkormányzatok.
2013 februárja óta a reklámelhelyezés
és a már meglévõ reklám átalakítása is
településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység. Ilyen bejelentést a Fõépítészi Irodán lehet tenni, melyrõl a
fõépítész véleményére alapozva a polgármester hoz döntést. Mivel az eddig
iránymutató fõvárosi keretszabályzat
idén nyáron hatályát veszti, ezért a kérdéskört a kerületvezetés most egy önálló reklámrendeletbe szõtte.

A

Minden, ami reklám
A január elsejével életbe lépett rendelet a
kor vívmányaival összhangban a lehetõ
legtágabban értelmezi a reklámberendezés fogalmát. Különösen a megállókban
található világító posztert, az építkezési
védõhálót, a felíró táblát (pl. a krétával na-

lokzatfestést vagy tûzfali reklámot, magát
a kirakatportált és vitrint, a kandeláberreklámot, az elhíresült megállító táblákat,
a csak ideiglenesen alkalmazható reklámfigurákat és alakzatokat, illetve molinókat,
a jól ismert óriásplakátot, a vetített reklámokat és a videófalat. Ugyanígy finom-

hangolja a cégérek, cégközlések körét. Határozottan új elem a kereskedelmi tevékenységtõl független közlések, a csak ideiglenesen kihelyezhetõ és aktualitásukat
elveszítve eltávolítandó hirdetmények
meghatározása. Szabályozottá vált a reklámmal fedhetõ homlokzat mértéke, sõt a
betûméretek is maximalizálásra kerültek.

Tiltások, szankciók
Alapvetõen tilos reklámozni zöldfelületen,
növényzeten, emlékmûveken és szobrokon, telefonfülkén, közmûvek- mûtárgyain, utcabútoron, kandeláberek, villanyoszlopok felületén, ereszcsatornán, játszóterek
berendezésein. A reklámmegvalósítások
nem lehetnek az egészségre károsak,
különösen a látást zavaró módon, tehát tilosak a villódzó fényreklámok is.
A tartalmi vonatkozások lényeges
eleme, hogy Józsefváros jó hírneve nem
sérülhet, és a reklámozó köteles közölni a nevét és az elérhetõségeit. A vendéglátó teraszok a Palotanegyedben és
más kiemelt közterületeken csak saját
reklámot jeleníthetnek meg, míg
árnyékolószerkezetük homlokzathoz
való illesztése településképi eljárást követel meg. A reklám sehol sem takarhatja el az épület meghatározó építészeti elemeit. A védett épületekre ezen
felül külön eljárásmód vonatkozik.
Az engedély nélkül vagy szabálytalanul
elhelyezett reklámok esetén a reklámozó
pénzbírság fizetésére és a reklám eltávolítására kötelezhetõ. A reklámelhelyezést a
polgármester engedélyezheti, megtilthatja, vagy akár kikötéseket is tehet.

Továbbra is igényelhetõ a Józsefváros Kártya

A Józsefváros Kártya egy évig érvényes, az érvényességi idõt matrica jelzi.
2014-ben a kártyát azon 18 év feletti la- Józsefváros Kártyára jogosultak a JóAmennyiben a Kártyát az Önkormányzat
kosok igényelhetik, akik érvényes VIII. zsefvárosban található felsõoktatási in- térítésmentesen biztosítja a jogosult igénykerületi állandó lakóhellyel rendelkez- tézményi karok hallgatói is.
lõknek, abban az esetben a Kártya érvényesnek, vagy a Józsefvárosi Önsége a térítésmentes idõszakra automatikukormányzat fenntartásában
san meghosszabbodik. A Józsefváros Kármûködõ intézmények, a Jótyát elektronikusan a www.jozsefvazsefvárosi Önkormányzat turos.hu/jozsefvaroskartya weboldalon vagy
lajdonában lévõ gazdasági társzemélyesen a Józsefvárosi Önkormányzat
saságok és a Józsefvárosi ÖnPolgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Bakormányzat Polgármesteri Hiross u. 63-67.) földszinti Támpontján lehet
vatalának dolgozói is. Ez esetigényelni az igénylõlap kitöltésével.
ben munkáltatói igazolás beAmennyiben nem lakosként igénylik, úgy a
nyújtására van szükség. A
jogcím igazolására szolgáló dokumentumok
Képviselõ-testület döntése érminden esetben csatolandók. Az elfogadó
telmében 2013-tól diákigazolhelyek listájáról érdeklõdjön: www.jozsefvavány másolatának beadásával
ros.hu/jozsefvaroskartya weboldalon

Rajzpályázatot hirdet Józsefváros
Tûzoltóparancsnoksága a kerületi gyerekek számára
Téma: Tûzoltók. Beküldési határidõ: 2014. február 28.
Jelige: Rajzpályázat

Beküldési cím: VIII. Kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság, 1081 Bp. Dologház u. 3.
A beérkezett pályamûvek közül a legjobb 40 rajz bekeretezve
kikerül a Józsefvárosi Tûzoltóság épületébe.
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repét is szimbolizálták. Podonyi Hedvig
albuma számtalan gyönyörû felvételt és leírást tartalmaz 52 magyarországi zsinagógáról. Ezek közül az elõadó a legfontosabbakat, illetve a maga számára legkedveElõadás a Galériában az építõkre emlékezve
sebbeket mutatta be. Olyan épületeket,
ság különbözõ korszakaival, melyekben amelyek még funkcionálnak, vagy ha nem,
A viszonylag késõi kezdés ellenére hol szigorú törvények szabályozták, hol akkor olyan szépek és érdekesek, hogy a
majdnem tele volt a Józsefvárosi Ga- pedig gazdasági érdekek mozdították elõ a mai szemlélõ is örömét lelheti bennük.
léria elõadóterme, ahol a Holokauszt velük való kapcsolattartást. A
Nemzetközi Emléknapjához kapcso- zsinagógaépítészet virágzása
lódva Podonyi Hedvig író-újságíró a Magyarországon a 19. száMagyarországon épült zsinagógákat zadra és a 20. század elejére
mutatta be, Tóth József (népszerûbb tehetõ, miután az 1867-es
nevén „Füles”) fotómûvésszel közö- emancipációs törvény alapján
sen készített könyvükbõl származó az ország izraelita lakosait „a
fotók segítségével.
keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog
vetített képes elõadás a magyarorszá- gyakorlására egyaránt jogosígi zsinagógaépítés történelmi hátterét tottaknak” nyilvánították. Az
is felvázolta – kezdve a zsidó közösségek egyre-másra épülõ, pompás
római kori felbukkanásával Pannónia pro- imaházak a zsidóság hangsúvinciában, majd folytatva a magyar király- lyosabbá váló társadalmi sze-

Magyarországi zsinagógák

A

Évadnyitó a Józsefvárosi Üzleti Klubban
Fókuszban a kerület költségvetése és a Rubik-világkiállítás
Január 28-án tartották a Józsefvárosi Üzleti Klub évnyitó rendezvényét a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere a kerület költségvetésérõl és fejlesztéseirõl, Kiss Sándor, a Rubik Exhibition Kft. ügyvezetõ igazgatója a közelgõ Rubik-világkiállításról tartott elõadást. 40 évvel ezelõtt indult világhódító útjára a Rubik-kocka, alkotója, Rubik Ernõ pedig az idén ünnepli 70. születésnapját.
z üzleti klub célja, hogy a
kerület gazdasági életének potenciális szereplõi,
nagyvállalkozói és az önkormányzat közötti kommunikáció rugalmas legyen, kötetlen
környezetben tudjanak értekezni, adott esetben még üzletet kötni is. Az elõadások után
mindig van lehetõség a beszélgetésre, ahol egyedi gondokat,
ágazati problémákat, sõt országos kérdéseket is meg tudnak vitatni.
Egry Attila emlékeztetett rá,
hogy a novemberi klubest óta a
képviselõ-testület már határozatot hozott arról, hogy a helyi
adók – az építmény- és a telekadó – 2014-ben sem emelkednek Józsefvárosban. Ezek mértéke így három éve változatlan.
Megemlítette, hogy Józsefvá-

A

ros megszabadul a maradék 6
milliárd forintos adósságától,
miután ezt a terhet az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében átvállalja a kor-

mány. Ez az adósság minden
évben 600 millió forint törlesztést jelentett, ezt az összeget
mostantól fejlesztésre és üzemeltetésre tudják költeni, eny-

Balról: Kiss Sándor ügyvezetõ, Egry Attila alpolgármester,
Zékány Zoltán, a H13 szakmai igazgatója

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

nyivel gazdagodik az önkormányzat – emelte ki az alpolgármester.
A Rubik Exhibition Kft. ügyvezetõ igazgatója, Kiss Sándor
a Rubik-kocka 40. évfordulója
kapcsán tartott elõadásában elmondta, hogy a bûvös kocka
New Yorkban, egy játékvásáron robbant be. Az amerikaiak
egymillió darabot rendeltek,
ami késõbb 100 millió darabra
futott fel, ám néhány év alatt a
forgalom jelentõsen visszaesett. A közelgõ Rubik-világkiállítás április 26-án nyitja
meg kapuit az Egyesült Államokban, New Jerseyben.
2014-ben, a Rubik-kocka feltalálásának 40. évfordulója, illetve Rubik Ernõ 70. születésnapja alkalmából Nemzetközi
Építészeti Kiállításra írnak ki
pályázatot a magyar találmányokat bemutató interaktív kiállítási központra. Orbán Viktor miniszterelnök és Rubik Ernõ korábban együttmûködési
megállapodást írt alá. Ebben a
kormány vállalta, hogy egy
Rubik-kocka ihlette épületben
állít emléket a magyar szellemi
teljesítményeknek. A létesítmény a magyar találmányok, a
tudomány otthona lesz
D. Sz. M.

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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Koszorúzás a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján
A hõsökre és mártírokra emlékeztek a Népszínház utcai emléktáblánál
értettek valamelyest a fegyverforgatáshoz,
és tudtak szerezni néhány pisztolyt vagy
puskát, rálõttek a környéken megjelenõ
német katonaságra. Szabályos harc alakult
ki, és azért tartott ez két napig, mert a katonák nem tudták bevenni a házat, ahonnan az ellenállók lõttek. Akkor tankokat
vezényeltek ide, és szétlõtték a ház
tábla azoknak a zsidó polegész elejét, így lett az ellenállásnak
gároknak, munkaszolgávége – teszi hozzá a hitközség elnölatosoknak és katonáknak
ke. A pontos eseményeket Szita
állít emléket, akik 1944. október
Szabolcs történész kinyomozta,
15. és 17. között fegyvert fogtak a
megírta a könyvében, a történet ritnémet megszállók és nyilaskekaság számba ment egész Budapesresztes társaik ellen. A Népszínten, és egész Magyarországon.
ház utcát ez idõ tájt kis Varsónak
Streit Sándor felidézte: ebbõl az
nevezték, utalva az 1943-as varsói
anyagból a rendszerváltást követõgettófelkelésre. A felkelést kegyeten egy kiállítás is készült a Nagyfulen megtorlás követte. A márvaros utcai zsinagógában. Fotók
ványtábla a retorzió áldozatainak
kerültek elõ, illetve az akkor még
állít örök emléket.
élõ szemtanúk történetét mutatta
Streit Sándor, a Józsefvárosi Zsibe, így került ki ez a tábla az õ emdó Hitközség elnöke úgy tudja,
lékükre. Pontosan nem tudni, hány
egy német katonával szemben
áldozata volt az eseményeknek,
történt incidens a Népszínház ut- Balról: Streit Sándor, Kertészné Bródy Sarolta, Zentai Oszkár nem voltak sokan, de mindenki
cában, állítólag lelõtték. Ezt akarta
meghalt – fejezi be az emlékezést
a német katonaság megtorolni, ám ez el- ta, szabadságon lévõ munkaszolgálatosok, Streit Sándor, a Józsefvárosi Zsidó Hitközlenállásba ütközött. Streit Sándor elmond- illetve olyan környékbeli emberek, akik ség elnöke.
D. Sz. M.
Január 27-én, a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megkoszorúzták a hõsök és mártírok emléktábláját a Népszínház u. 46. számú ház falán. A kegyelet virágait a Józsefvárosi Önkormányzat nevében Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke helyezte el. Az eseményen részt vett Kertészné
Bródy Sarolta, a Holokauszt-emlékhely önkormányzati kapcsolattartója és
Streit Sándor, a Józsefvárosi Zsidó Hitközség elnöke.

A

Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám

cím

1
2

Kiss József u. 19. fsz. 9.
Szilágyi u. 5. fsz. 8/A.
és fsz. 9.

3

Bérkocsis u. 21. fsz. 1.

4
5
6
7

Népszínház u. 38. fsz.
Kun u. 12. 5. 46.
Szerdahelyi u. 11. II. 5.
Baross u. 124.
fsz. 3. utcai (2. árverés)
Delej u. 51. 20 lh. 2. 15.
Reviczky u. 7. A ép. fsz. 6.
Bródy S. u. 46. fsz. 4.
Német u. 13. fsz. 69.
Vajdahunyad u. 10. 2. 9.
Kisfaludy u. 22. 2. 3.
Práter u. 34. fsz. 7.
Leonardo da Vinci u. 2/B.
fsz. 3.
Práter u. 58. 7. 73.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

hrsz

alapte- szobafunkkomfortrület szám
ció
fokozat
2
(m )
1
lakás
komfortos
34674/0/A/14
53 m2
egyéb helyi34686/0/A/13 és 12 m2 +
34686/0/A/14
18 m2
ség + orvosi
rendelõ
1
lakás
komfort nélküli
34873/0/A/2
14 m2
(szükséglakás)
irodahelyiség
34764/0/A/13
17 m2
1
lakás
félkomfortos
34742/0/A/76
36 m2
1
lakás
fékomfortos
35328/0/A/22
34 m2
irodahelyiség
35404/0/A/3
31 m2
38601/2/A/566
36736/0/A/6
36482/0/A/4
34903/0/A/69
35588/0/A/9
35615/0/A/9
35709/0/A/6
35722/0/A/3

35 m2
30 m2
62 m2
20 m2
37 m2
46 m2
25 m2
45 m2

1
1

1
1
1
2

lakás
lakás
üzlethelyiség
üzlethelyiség
lakás
lakás
lakás
lakás

35728/17/A/73

33 m2

1

lakás

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

2 648 000 Ft
1 800 000 Ft

2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 09:00-09:15
2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 09:25-09:40

448 000 Ft

2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 09:50-10:05

928 000 Ft
1 328 000 Ft
1 280 000 Ft
1 680 000 Ft

2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 10:15-10:30
2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 10:40-10:55
2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 11:05-11:20
2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 11:30-11:45

komfort nélküli 1 304 000 Ft
komfortos
1 680 000 Ft
4 864 000 Ft
1 112 000 Ft
összkomfortos 3 128 000 Ft
komfortos
1 984 000 Ft
komfort nélküli 1 048 000 Ft
félkomfortos
1 608 000 Ft

2014. 02. 11. (kedd) és/vagy 02. 20. (csüt.) 12:00-12:15
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 09:00-09:15
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 09:25-09:40
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 09:55-10:10
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 10:20-10:35
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 10:45-11:00
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 11:10-11:25
2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 11:35-11:50

összkomfortos 1 280 000 Ft

2014. 02. 13. (csüt.) és/vagy 02. 18. (kedd) 12:00-12:15

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje 2014. február 26. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja 2014. február 27. (csütörtök), az árverés
lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961; 333-6781
telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft., Kovács Ottó sk.
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hetett, és együtt élhették át a
játék nyújtotta élményeket.
A szervezõk ezalatt nemcsak a gyerekek biztonságáCsaládi nap a Kesztyûgyárban
ra ügyeltek, de szörppel és
zsíros kenyérrel gondoskodA bohócarccal díszített, vadonatúj ugrálóvár volt tak arról, hogy senki ne maa legnépszerûbb játék a gyerekek körében a radjon szomjas vagy éhes.
Kesztyûgyár Közösségi Házban január 24-én Este 6 órától a zene és a tánc
pénteken megtartott Családi napon. A havonta jutott fõszerephez. Ekkor
megrendezett, játékkal teli délután és az esti vette kezdetét a családi nadiszkó nagy népszerûségnek örvend a Magdolna pot hagyományosan megnegyed lakói körében.
koronázó diszkó, ahol a parkett ördögei maguk döntjanuári Családi napon és magasabbra, a pingpong- hették el, milyen számokra
a trambulin, a labdák, a és a csocsóasztal körül pedig szeretnék ropni a táncot.
pingpong, a csocsó és a töb- az egész család összegyûlT.O.
bi ügyességi játék mellett
egy vadonatúj ugrálóvár is
várta a kicsiket. Aki új külsõt kívánt ölteni, azt az
ügyes arcfestõk ezen a napon pillangóvá, boszorkánnyá, tigrissé, vagy akár
pókemberré is átváltoztatták. A családi nap most is kiváló alkalmat nyújtott a társas kapcsolatok ápolására és
bõvítésére, hiszen az ugrálóvárban a kicsik együtt repülhettek egyre magasabbra

Játék és tánc kifulladásig

1084 Budapest,
Mátyás tér 15.
www.kesztyugyar.hu
Szeretettel várjuk az 1–4 éves
gyerekeket és szüleiket Menõ
Manó Tornára. A zenés-tornás
foglalkozásokon találkozhatnak
élõ hangszerjátékkal, ismert és
rég hallott dalokkal, mondókákkal és fejlesztõ játékokkal, szerdánként 9.15 és 10.05 között.
Elérhetõség: www.menomanotorna.hu
Foglalkozásvezetõ: Glória Tel:
06-70-948-4604

Ringató
péntekenként 10 órától 10.30-ig.
Foglalkozásvezetõ: Bauerné Tóth
Katalin, énektanár. Tel.: 06-20343-0393 e-mail: kata@ringato.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883
 KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ: „KÉPMÁS 7444 mobilszámon való bejelentkezés
– MÁSKÉPP” – Zelenák Katalin kárpit- alapján.
mûvész kiállítása
 VETÍTÉSES ÚTI ELÕADÁS: Brazília
csodái
Február 4. kedd, 15 óra: Elõadó: Kiss Imre Károly idegenvezetõ tanár, történész.
Salvador da Bahia a Rabszolgasors
Isaurájának és a capoirának a városa;
Brasília, a fõváros a modern városépítészet mintaképe; Sao Paulo az ország eltartója; az Amazonas vidéke és az
Iguacu-vízesés a világ természeti csodái
közé tartoznak.
 KISGRAFIKA-BARÁTOK KÖRE
Február 4. kedd, 17 óra:
Perei Zoltán grafikusmûvész ismeretlen
Február 7. péntek, 18 óra: A kiállítást metszetsorozatai. Arató Antal ny. könyvmegnyitja: Dr. Lovag Zsuzsa mûvészet- tárigazgató vetítéses elõadása
történész. Közremûködik: Benkõ András  VETÍTÉSES TÖRTÉNELMI ELÕkobzos énekmondó. Megtekinthetõ már- ADÁS: MAGYAR EMLÉKEK A VIcius 1-ig (ingyenesen, hétköznap 9-18 LÁGBAN – Rákóczi és kuruc emlékek
óráig, szombaton 10-15 óráig).
nyomában
„Amikor elkezdek egy új munkát, na- Február 11.
gyon jó érzés a festett, kollázsolt, a számí- kedd, 15 óra:
tógép által készült terveim apró részlete- Elõadó: Dr.
it sorról sorra fonalakkal újra megfeste- Messik Miknem. Újra alkotom a már egyszer megál- lós, a Mamodott gondolataimat, és ezért tartom gyar Emlékeoly fontosnak – kihangsúlyozottan fon- kért a Világtosnak –, hogy én mindig magam szö- ban Egyesüvöm meg a falikárpitjaimat” – mondja a let elnöke.
mûvész.
Vetített „baIngyenes tárlatvezetések: február 12- r a n g o l á s ”
én, 19-én, 26-án, szerdán 18 órától lesz- E u r ó p á b a n
nek. Múzeumpedagógiai foglalkozások Borsitól Rogyerekcsoportoknak (6-18 éveseknek, in- dostóig: 13 európai ország Rákóczi- és
gyen), választható idõpontban a 20-587- kuruc emlékei nyomában, a szabadság-

RÁK VILÁGNAPJA
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával
Elõadás címe:

Bõrdaganatok és megelõzésük
Elõadó: Dr. Simola Margit Józsefvárosi Egészségügyi
Szolgálat Bõrgyógyászat (osztályvezetõ fõorvosa)
Idõpont: február 4. 14 óra
Helyszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont
1085. Budapest, József krt. 70.
Belépõdíj: ingyenes!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

harc emigrációja – a fejedelem és hûséges
kísérõi – bujdosásának helyszínein.

ZENE-FERE
KLUB
2014. február 13.
(csütörtök)
15 óra
65 év–65 percben
Vendég:
Madarász Iván
Erkel Ferenc- és
Bartók–Pásztorydíjas zeneszerzõ, a Zeneakadémia professzora, a Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjének tulajdonosa, továbbá a Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
(ARTISJUS) vezetõségének, valamint a
Magyar Zeneszerzõk Egyesületének
alapító és elnökségi tagja, több zenei
alapítvány kurátora. A szinte napra
pontosan 65 éve született kiváló zenész életén és munkásságán túl arról is
mesélni fog, mi mindent lehet megtanulni a macskáktól, és megtudhatjuk,
hogy mi köze van Robin Hoodhoz.
Mûsorvezetõ:
Kovács Zalán László tubamûvész

JÓZSEFVÁROSI SZABADEGYETEM
2014. február 20. (csütörtök) 15 óra
Lelki vívódásaink, stressz, tragikus körülmények
Elõadó: Prof. Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter, címzetes egyetemi tanár, Széchenyi-díjas, a Semmelweis Egyetem
Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés
Osztályának tudományos igazgatója

Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete, teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál- F Kft. Tel.: 216-8802;
e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu

ABLAKJAVÍTÁS!
www.ajtoablakdoktor.hu.
Húsz éve vállalom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését és szigetelését
1 év garanciával. Felmérés
díjtalan. Horváth Ákos 0670-550-0269

Eladó Baross u. 113-ban,
50 m2, kétszobás, panelprogramban felújított, elõkertes, napos lakás. 8 M Ft.
T: 06-27-342-650
József körúton 126 nm-es,
utcai, felújítandó lakás, szép,
liftes házban eladó.
I.ár.: 21,5 M Ft.
Tel.: 06-70-402-3037
Két szoba komfortos, külön
bejáratú, utcai, 67 nm-es
önkormányzati lakásom, hasonló kisebbre, I. emeletire
cserélném.
Tel.: 313-2467

13

MOZAIK

Álomépítõk Józsefvárosban

Háromszoros hibázás

Nagyobb lakásba költözött
egy nehézsorsú VIII. kerületi család
Viasat3 tv-csatornán volt többször is látható az Álomépítõk címû mûsor, amely arról szólt, hogy hátrányos helyzetû, rászoruló családok házát, lakását újították fel. Olyan nehézsorsú családokhoz látogatott el a mûsor, akiknek talán soha nem lett volna lehetõségük egy jól felszerelt, bútorozott lakáshoz jutni. A február 9-én adásba kerülõ Álomépítõk Extra
egy józsefvárosi család életét tette szebbé. Az öttagú család
eddig egy 21 m2-es alagsori szuterénben élt, ám év elején újrakezdhették életüket, beköltözhettek új, tágas, az Álomépítõk által gyönyörûen bebútorozott és felújított otthonukba,
egy önkormányzati bérlakásba.
Az Álomépítõk Extra címû mûsort a Viasat3 tv mûsorán
láthatják február 9-én 19 órakor, de aki lemarad, megnézheti
az ismétlést február 15-én.

A

Bemutatkozik az

Otthon Segítünk Szolgálat
Már 12 éve jelen van az ország több településén
és Budapest 14 kerületében az Otthon Segítünk Alapítvány,
amely kisgyermekes családoknak baráti segítséget nyújtó
civil hálózat.
A segítés célja a szülõk megerõsítése saját szülõi szerepükben. Tapasztalatot, barátságot és derût viszünk a családok
életébe. Segítõ szolgálatunk megelõzni szeretné a családokban a komolyabb problémák kialakulását. A szolgálat és a
család kapcsolata a kölcsönös bizalomra és megbízhatóságra
épül. Segítségünk ingyenes.
A VIII. kerületben is vannak olyan családok, akik idõnként
szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság érzésével, és
nincs a közelben nagymama, családi vagy baráti segítség, ezért
Szervezõdik a Józsefvárosi helyi szolgálat, amelyhez leendõ
önkénteseinknek 40 órás ingyenes felkészítõ tanfolyamot tartunk.
Várjuk azok jelentkezését, akik: Önkéntes segítségnyújtásra
vállalkoznak; Rendelkeznek saját szülõi/nagyszülõi tapasztalattal; Idejüket (heti 2-4 óra) és barátságukat szívesen ajánlják fel az arra rászoruló kisgyermekes családoknak
Jelentkezni lehet: Körtvélyessyné Misalek Mária szervezõnél, 06-20-277-3237, kmisalek@gmail.com
Tájékozódjon honlapunkon is: www.otthonsegitunk.hu
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Vízszintes: 1. A nagy római szónok, Cicero bölcsességét
idézzük. Latinul: Primo quidem decipi incommodum est,
iterum stultum, tertio turpe. Az elsõ rész. 12. Remekbe szabott.
13. Római 51. 14. Szamárhangon megszólaló. 16. A bölcsesség
harmadik része. 17. Világbajnok francia labdarúgó (Manuel). 19.
„Beszélõ” könnyûzenei stílus. 20. Így jelentik be Fülöpöt a Don
Carlos címû Verdi-operában (a király!). 22. Azon személynél,
dolognál. 23. Az év elsõ csillagképe. 24. Nagyobb bögre. 26. Írország sportjele. 27. Az A hang Ó-nak ejtése. 30. Páratlan depó! 31.
A szobrot takarják le vele. 34. Fogaival megõröl. 36. Az õshaza
része! 38. Kéttagú algebrai kifejezés. 42. Szívesen, németül
(GERN). 41. TV-operatõr (Olivér) 44. Munka- vagy iskolakerülés. 46. Bunuel sokat szerepeltetett színésze volt (Fernando). 47.
Hivatkozó. 49. Dalmáciai sziget Horvátországban. 51. Underground gas storage; földalatti gáztárolás, röv. 52. A tenisz-világsztár Williams lányok egyike. 54. Etetésérõl gondoskodik. 57.
Elsa …; ária a Lohengrin címû Wagner-operában. 58. A szilícium
vegyjele. 60. Tóni.
Függõleges: 1. Kiejtett betû. 2. Vásárlói kedvezményt ad. 3.
Kutyaféle ragadozó régmúltbeli felmenõje. 4. Állj! 5. Az angol z
betû. 6. A Tenkes kapitánya írója (Ferenc). 7. A rózsahimlõ
(rubeola) „magyar” neve. 8. Állati lakhely. 9. Mária beceneve. 10.
Aranyifjú. 11. Egyszerû (nem cukros) sütemény. 15. Türk-magyar ritka férfinév. 18. … Csudra; Gorkij novellahõse. 21. …
Stanley Gardner; huszadik századi amerikai krimi-író. 23. A bölcsesség második része. 25. Felvidéki város, szlovák neve
Spisská Nová Ves. 28. Sérülés. 29. Számsorsjáték. 32. A függõhidat tartó oszlop. 33. Elõtagként beszédre utal. 35. Szent …; mártír magyar fõpap. 37. Széchenyi egyik fõmûve. 39. Ügyefogyott,
bamba. 41. Lengyel származású tenorista, a Met tagja (Jean de,
1850-1925). 43. A bölcsesség negyedik, befejezõ része. 45. …
Timberman; Howard Fast regénye. 48. Fentrõl nyújt. 50. Német
mérnök, az autógyártás úttörõje (Carl Friedrich /1844-1929). 51.
Horvát üdülõhely. 53. Leszállított A hang a zenében. 55. Beltéri
részlet! 56. Angolszász férfinév. 59. Én, olaszul.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefveros.hu, vagy az 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: 02.17.
A 01.14-ei rejtvényünk megfejtése: Nagy baj, mikor az ész megáll, de a nyelv tovább forog.
Nyerteseink: Mezõ Gáborné, Szalayné Vasvári Csilla
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Fagyos idõben öltözzünk rétegesen
Rooibos-tea, a folyékony
zsírégetõ!
Ez a vörös fokföldi rekettyébõl készülõ tea nemcsak finom, de a fogyókúránkban is segít. Ellentétben
más teákkal, teljesen koffeinmentes. Cseranyagtartalma kíméli a
gyomrot, íze még hosszabb áztatás
után sem lesz kesernyés. Antioxidánsokban gazdag, így segít felvenni a harcot a sejtkárosító szabadgyökök ellen. Ásványi anyagokban, nyomelemekben gazdag.
Fluorid-, mangán-, vas-, kalciumés rézforrás, támogatja a szervezet
természetes méregtelenítõ folyamatait. A benne lévõ zsírégetõ Cvitaminnak köszönhetõen segíti a
fogyást, káliumtartalma miatt jó
vízhajtó. A hasi hízás hátterében
sokszor nem a zsírsejtek állnak,
hanem a sejtek között megrekedt
víz. Ez a tea segít megszabadulni
az úszógumitól. Hidegen is fogyasztható. Érdemes este lefõzni
egy nagy adaggal, majd lefekvés
elõtt melegen fogyasztani, nyugtatóan hat a szervezetre. A kihûlt teát fogyaszthatjuk reggelire egy kevés szegfûszeggel, ánizzsal ízesítve, és ekkor meg azt tapasztaljuk,
hogy mennyire frissítõ hatással
lesz szervezetünkre.

zt valószínûleg mindannyian megtanultuk az iskolában, hogy a levegõ szigetel a legjobban, ezért hidegben rétegesen
kell öltözködni. Igen ám, de ezt is ésszel
kell csinálni, különben úgy fogunk kinézni,
mint egy Michelin-baba, sõt úgy is mozgunk, mint egy tömlõ. Épp ezért hiába divatos a kötött, nem jó a norvég mintás vastag pulcsira még egy kötött kardigánt húzni. A vastagabb darabok inkább szélesebbé
tesznek, mintsem optikailag lefaragnának
rólunk néhány felesleges kilót. Öltözzünk
rétegesen, de vegyünk föl vékonyabb anyagú ruhákat! Ha meleg helyre érünk, úgyis
levetkõzünk, tehát nyugodtan fölvehetünk
egy kevésbé csinos, például polár pulcsit is,
ez meleg és könnyû. A lábszár melegen tartása is nagyon fontos. Lehetõleg bélelt,

A

A mungóbab
álunk még kevéssé ismert ez a bioboltokban megvásárolható hüvelyes
növény, mely vas- és vitamintartalma miatt
kiemelkedik a többi babfajta közül. Nagyon
hasonló a feles-borsóhoz. Héjas állapotban
sötétzöld színû, hántolt formában halvány sárgás színe
van. A mungóbab héj nélküli, hántolt változata
igen könnyen emészthetõ. Megérdemelné, hogy
nagyobb figyelmet fordít-

N

hosszú szárú csizmát válasszunk a mínuszokban, amelybe még egy meleg plusz
zokni is elfér a harisnya fölé. Tapasztalatom szerint sokkal melegebb két harisnyanadrág szoknyával, mint a nadrág alatta
harisnyával. Jó a síelõkre hallgatni, mert õk
a pályákra vagy csupa mûszálas, vagy csupa gyapjú ruházatot javasolnak. Ezek valahogy melegebbek…

sunk rá, mivel B-vitaminokat és C vitamint is
tartalmaz. Magas az ásványianyag-tartalma,
vastartalma pedig kiemelkedõ. Jó fehérjeforrás, mint a legtöbb hüvelyes növény. Felhasználása babcsíraként is sokrétû, a kis babszemek csíráztatásra alkalmasak. Sokféle étel
készíthetõ a mungóbabból, meg ugyanolyan
leves és fõzelék is, mint a hagyományos babból. Könnyen
lehet pürésíteni, és sült
pástétomnak is különleges csemege különféle fûszerezéssel.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

1 csésze mungóbab, 1 csésze spenót (lehet helyette kínai kel vagy brokkoli is), 2
fej hagyma (lehet helyette újhagyma
vagy póré is), 5 gerezd fokhagyma, 2 db
tojás, 1 ek. tökmagolaj, só, bors, 15 dkg
pirított bacon

zuk el a többi hozzávalóval. Ha túlságosan sûrûnek tûnik a massza, kevés víz
hozzáadásával lehet hígítani rajta. Pirítsuk meg a bacont, és keverjük a kész
masszához. Aki esetleg csípõsen szeretné
elkészíteni, tehet bele aprított zöld csilit
is. Egy sütõformát kenjünk ki tetszés szerinti zsiradékkal, és öntsük bele a kész
masszát. 170 fokon nagyjából 30-40 percet kell sütni.

Elkészítése:

Miért egészséges?

A babot egy éjszakára áztassuk be, majd
másnap mossuk át és szûrjük le. Aprítógépben vagy turmixgépben jól dolgoz-

Mert a mungóbab antioxidánsokban gazdag, így segít felvenni a harcot a sejtkárosító szabadgyökök ellen.

Mungóbab-pástétom
Hozzávalók:
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HIRDETÉS

Álláskeresõk figyelem!
Józsefváros a 2013–2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében
több mint 60 fõ részére azonnali kezdéssel állást ajánl határozott idõre
az alábbi munkakörökben: takarító, utcaseprõ, kerti munkás, segédmunkás.
A foglalkoztatás Józsefváros különbözõ intézményeiben 2014. április 30-áig tart.

Várjuk azon regisztrált álláskeresõk jelentkezését, akik dolgozni szeretnének!
Olyan józsefvárosi polgárok is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel,
de nincs folyamatos együttmûködésük a munkaügyi kirendeltséggel.
Õk 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. február 14.
Kérjük, hogy személyes jelentkezésekor jelen hirdetést vigye magával vagy hivatkozzon a hirdetésre!
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