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Növekvõ foglalkoztatottság
Csökkenõ munkanélküliség Józsefvárosban

ÖNKORMÁNYZAT

Negyedével csökkent az álláskeresõk száma Józsefvárosban
A VIII. kerületi munkaügyi kirendeltség adatai szerint a Józsefvárosban nyilvántartott álláskeresõk száma a tavaly márciusi 4060-ról decemberre 2923-ra
apadt, ami 28 százalékos csökkenésnek felel meg. A teljes múlt évet nézve
pedig negyedével lett kevesebb a nyilvántartott álláskeresõk száma a kerületben, sõt 2014-ben további csökkenést tapasztaltak.
budapesti kerületek közül évek óta
Józsefvárosban volt a legtöbb regisztrált álláskeresõ, de tavaly novemberben ez a tendencia megtört, miután
magunk mögé szorítottuk a XIII. kerületet.
Úgy látszik, az április volt a fordulópont.
Ettõl fogva csökken folyamatosan a VIII. kerületben az álláskeresõk száma, és a kedvezõ folyamat még mindig nem állt meg.
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Az elhelyezkedõk
A józsefvárosi álláskeresõk körében egy év
alatt is mérhetõen nõtt az elhelyezkedés.
2012-ben 847 fõ talált munkát a munkaügyi
kirendeltségen keresztül, 2013-ban pedig
1123 fõ. Utóbbiak közül 437-en dolgoznak a
közfoglalkoztatásban, vagyis a közfoglalkoztatásban elhelyezkedõk aránya csak 39
százalékos, míg 61 százalék az elsõdleges
munkaerõpiacon talált magának állást.
Az elhelyezkedettek között kiemelkedõ a
nõk számaránya, mely folytonosan növekvõ tendenciát mutat: 2013 végére arányuk
elérte a 60%-ot. A pályakezdõk szempontjából is kedvezõen alakult a 2013-as év: az elhelyezkedettek több mint 14 százalékát a
pályakezdõk tették ki. Iskolai végzettség tekintetében továbbra is a középfokú végzettséggel rendelkezõk jutottak legtöbben álláshoz.

Növekvõ munkaerõigények
2012-tõl a munkaerõ iránti igények szempontjából is fellendülés volt tapasztalható
az elõzõ évekhez képest. A közfoglalkoztatással együtt 12.641 fõre nyújtottak be foglalkoztatási igényt józsefvárosi székhelyû
vagy telephelyû munkáltatók.
A versenyszférában az adminisztratív és
szolgáltató területek, a vendéglátás, valamint az információ és a kommunikáció terén volt a legnagyobb a munkaerõ iránti kereslet.
2013-ban még tovább növekedett, csaknem duplájára az üres álláshelyek száma,

az év végéig 22.222 fõre nyújtottak be munkaerõigényt (közfoglalkoztatással együtt) a
fõvárosi kormányhivatal VIII. kerületi
Munkaügyi Kirendeltségéhez, melyben a
keresleti oldalon, új elemként már az építõipar is megjelent, ami
önmagában is biztató
elõjele a beinduló gazdasági növekedésnek –
tudtuk
meg
Petõ
Gáborné kirendeltségvezetõtõl.
Alacsony végzettséggel jobbára csak a
közfoglalkoztatásra lehet számítani, ahol a
legtöbb álláshely: kisegítõ, segédmunkás, utcaseprõ, takarító. Mivel
a kerületi álláskeresõk
jelentõs hányada szakképzetlen, azt hinné az
ember, hogy itt a kereslet és a kínálat találkozik. De sokan nemcsak
képzetlenek, hanem az egészségük is annyira leromlott, hogy az orvosi szakvélemény
szerint nem alkalmasak a fenti munkakörök
betöltésére sem. Ezért is van nagy jelentõsége a téli közfoglalkoztatási program felzárkóztató képzéseinek.

Foglalkoztatás-élénkítõ
akciók
A fõvárosban Józsefváros az egyetlen kerület, ahol az önkormányzat és a kerületi
munkaügyi kirendeltség együttmûködésével minden évben, szinte havi rendszerességgel kerül megrendezésre a foglalkoztatás elõsegítését szolgáló valamilyen esemény. Tavaly nyolc alkalommal rendeztek
álláskeresési információs napot a Kesztyûgyár Közösségi Házban, melyeken közel
ezer látogató vett részt. Ez a rendezvény

egyedülálló az országban, melynek programírója a VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség. A 2008 óta hagyományossá vált tavaszi és õszi állásbörzén a múlt évben
1000-1200 álláskeresõ fordult meg. A rendezvényeken a tavalyi évben 475 fõ talált
munkát.

KSH: Tovább nõtt a foglalkoztatottság
Foglalkoztatási szempontból négy évvel ezelõtt, 2010 elején volt a mélyponton Magyarország. Az 55,4 százalékos foglalkoztatási ráta jelentõsen alulmúlta a 64,8 százalékos
európai uniós átlagot. A munkanélküliek létszáma megközelítette a félmilliót: pontosan
498 ezren voltak állás nélkül. Az aktív korú foglalkoztatottak száma 3 millió 688 ezer
volt. A két adatból következõ munkanélküliségi ráta 11,9 százalékot tett ki.
Négy évvel késõbb, idén januárban 4 millió 30 ezer fõ volt a foglalkoztatottak létszáma, tehát 175 ezer fõvel, vagyis 4,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A KSH
szerint az aktív korú népességben a foglalkoztatási arány elérte a 60 százalékot. A munkanélküliek száma egy év alatt 94 ezer fõvel, 393 ezerre csökkent. A munkanélküliségi
ráta pedig 8,9 százalékra mérséklõdött, miközben az Európai Unióban átlagosan még
mindig 10,9 százalékot, sõt az eurozónában 12,1 százalékot mértek.

Kezdõ vállalkozások támogatása

programjukban jelenleg 25-en vesznek részt. Többségük informatikai szolgáltatásokkal, internetes marketinggel, grafikai terFõleg a fiatalabbak munkahelyteremtési lehetõségeit bõvíti a ke- vezéssel foglalkozik. Közülük az elsõ „inkubáltak” már a maguk
rületi önkormányzat a Horánszky utcai Diák és Vállalkozásfej- lábára állhattak.
lesztési Központ révén. A H13 úgynevezett „inkubátorházként”
mûködik: az ígéretes ötletekkel rendelkezõ, de tapasztalatlan cé- Akik önállósultak
gek sikeres elindulását segíti infrastruktúrával, tudással, kap- A Medioworks Kft. már novemberben „kirepült” az inkubátorcsolati tõkével és forrásszerzési lehetõségekkel. Inkubációs házból, miután a Népszínház utcában talált magának bérel- 
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ÖNKORMÁNYZAT
Lezárul az állami adósságátvállalás folyamata

Józsefváros adóssága 0 forint
Március 1-jén új élet kezdõdött az önkormányzatoknál
– jelentette be Tállai András.
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta, az állam idén, az
utolsó ütemben 456 milliárd
75 millió forintot vállalt át
509 önkormányzattól.
z államtitkár az önkormányzati rendszer életében történelmi léptékûnek nevezte az adósságátvállalást. Az
önkormányzatok az idei költ-
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alól felszabaduló
forrásokat településeikre fordítják –
mondta.
Felidézte, hogy
2010-re az önkormányzati rendszerben 1200 milliárd forint adósság halmozódott
fel, így szükségszerû volt a konszolidáció. A foségvetésüket már úgy tervezték, lyamat elengedhetetlen része
hogy a tõke- és kamattörlesztés volt az új önkormányzati tör-

vény és a finanszírozási rendszer átalakítása – emelte ki,
megjegyezve, hogy hitelt már
csak kormányzati engedéllyel,
az önkormányzat bevételeinek
függvényében, vagyis szigorított feltételekkel vehetnek fel a
települések.
Az adósságátvállalás Józsefváros esetében úgy alakult,
hogy az átvállalás elõtt 11,5 milliárd forint volt a kerület adóssága, amibõl a kormány tavaly
nyáron 40%-ot vállalt át, ez 4,4
milliárd forintot jelentett, és
közben az önkormányzat is törlesztett mintegy 900 millió forintot. Így maradt a bõ 6 milliárdos
adósság, amit a kormány most
teljes egészében átvett. Tehát Józsefváros adóssága 0 forint.

Újabb rezsicsökkentés
Visszamenõlegesen csökken a kéményellenõrzési díj Budapesten
Az egyedi szilárd tüzelésû, hagyományos kémények ellenõrzésének alkalmankénti díja nettó 940 forintról 687 forintra csökken – döntött a Fõvárosi Közgyûlés. Az alacsonyabb összeget visszamenõleg tavaly júliusig érvényesíthetik a háztartások.
26 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett visszamenõlegesen csökkentette a kéményellenõrzési díjakat a Fõvárosi Közgyûlés szerdán. Az elfogadott határozat szerint a
közszolgáltató 51 ezer, szilárd
tüzelésû berendezésre kötött
kéményt használó háztartásnak
téríti vissza a különbözetet
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2013. július 1-jéig visszamenõleg. A szilárd tüzelésû, azaz fával, szénnel, olajjal mûködtetett
vagy vegyes tüzelésû berendezésekre kötött kéményeket a
közszolgáltatónak a vonatkozó
jogszabály szerint évi két alkalommal kell ellenõriznie. A
visszamenõleges csökkentés révén az egyedi szilárd tüzelésû,

hetõ irodát. Elõtte fél évet töltöttek
a H13-ban. „Volt egy termékfejlesztési
ötletünk, azzal pályáztunk. Szimpatikusnak találták, így kerültünk be” – mondja
Bárány Tamás ügyvezetõ. Egyfajta vállalati pénzügyi rendszer fejlesztését találták ki, amelyet online szolgáltatásként kínálnának, és olcsóságánál, egyszerûségénél, valamint könnyen megkedvelhetõ
grafikai megjelenítésénél fogva elsõsorban a kisebb vállalkozások számára lehet
vonzó. A cég elsõ igazi irodája a H13-ban
volt. „Nemcsak infrastruktúrát kaptunk
ingyen, hanem sokat tanultunk is. Például üzleti tervezést, marketinget. A H13
által szervezett workshopokon az elõadóktól megtanulhattuk, hogyan adjuk
el magunkat, és az inkubáltak ezen alkal-

hagyományos kémény ellenõrzésének alkalmankénti
díja nettó 940 forintról 687 forintra, 27
százalékkal csökken, így a kötelezõ
kétszeri ellenõrzés
mellett is 10 százalékkal alacsonyabb
az éves szolgáltatási
díj, mint amennyi
2012-ben volt.
A többi kéménytípus eseté- tés szerinti alkalmankénti díjaben továbbra is a 2013. július 1- kat kell érvényesítenie a közjével életbe lépett rezsicsökken- szolgáltatónak.

makkor tapasztalatokat cserélve segítették egymást az elõrelépésben.”
A Medioworks idõközben létrehozott
egy webshopot is, hogy kipróbálják, hogyan lehet ezt a mûfajt hatékonyan mûvelni. A Népszínház utcai, átvételi pontként is mûködõ irodájukból a bio- és reformtermékeket már az egész országból
rendelik, több átvételi ponton pedig személyesen is átvehetõk. Terveik között
szerepel egy „Egészség Közösség” létrehozása, melynek keretében a haszon egy
bizonyos százalékát visszaforgatják valamilyen jótékony célra – elsõként a kerületben, így hálálva meg a józsefvárosi önkormányzatnak, hogy a Horánszky utcai
inkubátorházban talpra állíthatták a vállalkozásukat.
3

ÖNKORMÁNYZAT
Kocsis Máté leállíttatta az újabb fizetõs parkolók kialakítását

Egyelõre nem bõvülnek a díjfizetõ övezetek
Kocsis Máté polgármester javaslatára
felfüggesztette Józsefváros képviselõtestülete a parkolási díjfizetõ övezetek
bõvítését. A kerület elsõ embere szerint a parkolási társaság nem tájékoztatta megfelelõen a lakosságot, nem készült fel a tömegesen jelentkezõ igények kezelésére, és mozgáskorlátozott
parkolóhelyeket sem alakított ki. Kocsis Máté hozzátette, a bõvítésrõl nem
tett le az önkormányzat, mert az a józsefvárosi autósok érdekeit védi. A
polgármester hangsúlyozta, április 15én csak akkor vezetik be az új díjfizetõ
zónákat, ha annak elõkészítése megfelelõ mértékû.
ájékoztató füzetek terjesztését, lakossági fórumok szervezését, a megnövekedett ügyintézéshez szükséges létszám bõvítését, meghosszabbított, akár
hétvégi nyitva tartást és mozgáskorlátozott helyek kialakítását hiányolta Kocsis
Máté az új díjfizetõk zónák bevezetésénél. A polgármester ezért rendkívüli képviselõ-testületi ülést hívott össze, és a fizetõs rendszer elhalasztását javasolta a
testületnek.

T

A Csarnok, a Magdolna, a Losonci és az
Orczy negyed egyes területein március elsejétõl kellett volna fizetni a parkolásért,
de a képviselõ-testület elfogadta a polgármester javaslatát, és felfüggesztette a bõvítés bevezetését. Így március 1-jétõl még to-

vítés szakmai és társadalmi
elõkészítése.
Kocsis Máté javasolta a lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelmek éves,
3000 forintos díjának eltörlését is. Az önkormányzatnak novemberre kell elkészítenie a határozati javaslatot. Amennyiben a testület
elfogadja, 2015. január 1-jén
léphet hatályba. A már kiváltott lakossági várakozási
hozzájárulások 2015. január
31-ig érvényesek.
vábbra is ingyen parkolhatnak az autósok
a Népszínház u. – Nagy Fuvaros u. – MáA díjfizetõ övezetek bõvítését azért keztyás tér – Koszorú u. – Magdolna u. – Szûz deményezték, mert a fõváros külsõ kerüleu. – Baross u. – Futó u. – Üllõi út – Korányi teibõl és az agglomerációból érkezõk P+R
S. u. – Illés u. – Kálvária tér – Kálvária u. – parkolóként használják Józsefváros közteCsobánc u. – Szeszgyár u. – Visi Imre u. - rületeit, kiszorítva ezzel a helyi lakosok
Orczy út – Baross u. – Karácsony S. u. – autóit a parkolóhelyekrõl.
Népszínház utca által határolt területen.
Kocsis Máté szerint a díjfizetõ zónák bõvítését
Kocsis Máté kiemelte, az új díjfi- csak abban az esetben fogadhatja el Józsefvázetõ zónák bevezetésérõl nem tett ros képviselõ-testülete, ha az alábbi feltételek
le az önkormányzat, mert az a jó- maradéktalanul megvalósulnak:
– tájékoztató füzetek terjesztése
zsefvárosi autósok érdekeit védi.
A polgármester hangsúlyozta, – legalább 2-3 lakossági fórum szervezése
április 15-én csak akkor fogadhatja – meghosszabbított, akár hétvégi ügyfélfogadás
el a testület a fizetõövezetek kiter- – ügyintézõk létszámának növelése
jesztésérõl szóló rendeletet, ha már – mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása
teljes mértékben megvalósult a bõ-

Biztonságban a gyerekek
Magasabb kerítést kapott a játszótér
Átadták a Gutenberg téri játszótér megmagasított kerítését. Az önkormányzat szándéka az volt, hogy a tavaly
nyáron megújított játszótér
állapotát megõrizzék, és éjszaka védjék a létesítményt
az illetéktelen behatolóktól,
a rongálásoktól.
eljesen elkészült a Gutenberg téri játszótér megmagasított kerítése, melyet február 27-én adtak át. Ezzel teljessé
vált a tavaly nyáron közel tízmillió forintból felújított játszó-
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Szilágyi Demeter önkormányzati képviselõ és Egry
Attila alpolgármester
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tér beruházása. Így a teret az éjszakai órákban már nem csak hangos kamera, hanem
a magasított és éjszakára lezárt kerítés is
védi. A fémszerkezetet a JVSZ munkatársai saját kézzel készítették, megõrizve a kerítés alsó részén meglévõ formavilágot. A
játszóteret körbeölelõ magasított kerítést
Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter önkormányzati képviselõ adta át.
Egry Attila alpolgármester lapunknak
elmondta: a magasabb kerítésre azért volt
szükség, mert nagyon sokan, fõleg fiatalok, arra használták a teret, hogy itt igyanak, cigarettázzanak, utánuk nagy halom
szemét maradt, emellett sok esetben rongálás is történt. Miután tavaly csaknem tízmillió forintot költöttek a játszótér megújítására, szeretnék ezt az értéket megvédeni,
hogy a parkban és a játszótéren lévõ eszközök ne kerüljenek megrongálásra; reményeik szerint így sikerül megóvni a park
állapotát – tette hozzá az alpolgármester.

ÖNKORMÁNYZAT
Épületenergetikai fejlesztések több kerületi intézményben

Közel 100 millió forint uniós támogatás
A józsefvárosi önkormányzat csaknem
100 millió forintos támogatást nyert az
Új Széchenyi Terv „Épületenergetikai
fejlesztések és a közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû pályázati
felhívására reagálva. A támogatott kerületi beruházások összköltsége meghaladja a 115 millió forintot, amelybõl
három kerületi óvoda és a Polgármesteri Hivatal újulhat meg.

lül megújulhatnak. Legutóbb a Magdolna Negyed Program III. ütemében
készült el tizenkét társasház, ami ötszáz család életét tette szebbé és könnyebbé. Az újabb európai uniós támogatásnak köszönhetõen a Napraforgó, a Százszorszép és a Várunk Rád
Napközi Otthonos Óvoda, valamint a
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai fejlesztése valósul meg. a fenntarthatóbb és enerjózsefvárosi önkormányzat valóban giatakarékosabb üzemeltetésük elõmegragad minden olyan lehetõsé- segítése jegyében.
get, amellyel a kerület épületei kívül-beKiemelt cél volt az energiafelhasználás
csökkentése és az energiahatékonyság
növelése. Ennek érdekében a munkálatok kiterjednek a nyílászárók és a fûtési rendszer korszerûsítése mellett az
egyes épületek külsõ hõszigetelésére
is. Így nemcsak a rezsiköltségek és az
intézmények fenntartási költségei
mérséklõdhetnek még tovább, de külsõleg is megszépülnek az épületek.
A beruházás keretében a régi, elavult nyílászárók helyére új, jó szigetelõképességû nyílászárók kerülnek
mind a négy intézményben, amelyek
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többsége nagy felületen külsõ homlokzati
hõszigetelést is kap. Az óvodákban termosztatikus radiátorszelepeket szerelnek fel,
melyekkel helyiségenként szabályozhatóvá válik a fûtési rendszer, illetve a fûtõtestek teljesítménye.
A tervezett munkálatok elvégzésével
csökkenthetõ a kazánok szén-dioxid-kibocsátása, nõ a fûtéshatékonyság és mérséklõdik az energiafogyasztás, melyek jelentõs megtakarítást eredményeznek az önkormányzat számára, amely az így megspórolt összeget az intézményei további
fejlesztésére fordíthatja.

Beindult a plakátkampány
A józsefvárosi választási jelölõszervetek között pár hete
megegyezés született, hogy csak a kijelölt helyeken lehet választási plakátokat elhelyezni, hogy a közterületeink ne rongálódjanak, illetve ne keletkezzen fölösleges szemét. Kocsis
Máté polgármester a képviselõ-testületi ülésen elmondta, az
MSZP megszegte ezt a szóbeli megállapodást azzal, hogy
pártlogókat festettek a járdákra, illetve a plakátjaikat a házakra, jelzõoszlopokra és a kaputelefonokra ragasztották.
polgármester szóvá tette,
hogy az Összefogás pártjai
több pontban is megszegték a
megállapodást, mivel a kihelyezett 3 oldalú transzparenseken
nem szabályszerûen (1 oldal, 1
plakát) helyezték el választási
hirdetéseiket, jelzõoszlopokra
plakátoztak, valamint összefestették a járdákat a logóikkal.
Kocsis Máté szerint az Összefogás baloldali jelöltje nem tartja
be a megállapodást, míg az öszszes többi jelölõ szervezet tiszteletben tartja azt. Komássy
Ákos helyi MSZP-s képviselõ
erre úgy reagált, hogy elhatárolódott a „vadplakátolástól”, mi-
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szerint a rongálók nem az õ aktivistáik voltak.
Ferencz Orsolya képviselõ
asszony a vitában felvetette,
hogy a józsefvárosi önkormányzat fenntartásában mûködõ Jó-

zsefvárosi Galériában seniortáncórán
egy MSZP-közeli
nyugdíjas szervezet kérdõívén személyes adatokat
gyûjtöttek a résztvevõktõl. Az esetrõl az önkormányzat állásfoglalást
kért dr. Péterfalvy Attilától, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökétõl, aki állásfoglalásában
adatvédelmi szempontból
valóban aggályosnak nevezte az adatgyûjtést, amely rákérdezett az aláíró életkorára, lakhelyére, nemére, anyagi
helyzetére, családi állapotára,
amelyek alapján könnyen beazonosíthatóak a kérdõívre válaszolók. A seniortáncoktató,
mivel ismerte a táncórán részt

vevõket, ezt nem tehette volna
meg.
A testületi ülésen minden
képviselõ kézhez kapta azt a
nyilatkozatot, melyben rögzítették, hogy az aláírók csak és kizárólag a kijelölt helyeken, az önkormányzat által kihelyezett plakáthordozó felületeken helyezik el választási hirdetéseiket. Más párt vagy
jelölõszervezet
plakátjait nem rongálják meg, és nem
ragasztják felül. Elfogadták, hogy az
önkormányzat a jelöltek részére ingyenesen, sorsolás útján
biztosít plakáthordozó felületet, illetve a Józsefváros újságban márciustól, egyenlõ arányban elosztva, összesen 2 oldal
ingyenes hirdetési felületet vehetnek igénybe a pártok és jelöltjeik. A képviselõ-testület elfogadta a nyilatkozatot, az
MSZP-s képviselõk azonban
nem szavazták meg.
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Gyurcsány Ferenc õszödi beszéde

Ugyanazok vannak együtt, akik akkor együtt hazudtak reggel, délben meg este
Gyurcsány Ferenc 2006-os õszödi beszédével kapcsolatban
egy újdonság van: az Alkotmányvédelmi Hivatal most közzétett jelentésébõl már azt is tudjuk, hogy nemcsak a kormányzását hazudta végig Gyurcsány és az MSZP, hanem arról is
hazudtak, hogy ki és miért szivárogtatta ki a beszédet. Hazugság volt, amit eddig Gyurcsány állított, mert ma már tudjuk, hogy nem a szocialista ellenfelei, hanem õ maga és közvetlen környezete döntött úgy 2006-ban, hogy kiszivárogtatják a beszédet. Azért
tették, mert így akarták elterelni a figyelmet az iszonyatos megszorításokról, az
államcsõd közeli helyzettõl. Azzal nem számoltak, hogy a népharag el fogja õket
söpörni. Azt hitték, az emberek majd úgy táncolnak, ahogy õk fütyülnek. Nem
számítottak a nem szûnõ demonstrációkra.
Ez nagy figyelmeztetés a magyaroknak, mert ugyanezek az emberek akarnak
most újra hatalomra kerülni. A baloldalon ugyanaz a Gyurcsány-koalíció hazudozik ma is összevissza, és ugyanúgy megszorításokat akar. Kétségbeesésében
Gyurcsány Ferenc ma már azzal vádaskodik, hogy a HírTV és a Fidesz váltotta
ki a 2006-os õszi eseményeket. Mindannyian, akik itt éltünk, emlékszünk rá,
hogy mi váltotta ki az akkori történéseket: az õszödi beszéd, amelyrõl nem beszélni, hanem újra felidézni kell, mert mindennél többet elmond a Gyurcsánykoalícióról.
Ezért inkább átadom a szót Gyurcsány Ferencnek, aki miniszterelnökként a
2006-os választások után ezt mondta az õszödi beszédében: „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen
böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos
volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetõségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentõs kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból
visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk? Természetesen a dolog az
nem szépen, nyugodtan, aprólékosan fölépített. Nem. Nem. Õrült lóhalálában készül, mert egy darabig nem csinálhattuk, nehogy kiderüljön, most meg már olyan
rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk.
Mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez a helyzet. Közben meg meg kell állapodni
még a szabad demokratákkal, mert még miniszteri problémák – ismeritek. Nézzétek. A dolog az úgy áll, hogy a legrövidebb távon nincsen választás. Veres Janinak igaza van. Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan
eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbõsége, meg trükkök százai, amirõl nyilvánvalóan
nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen.”
Kocsis Máté, polgármester

Az õszödi beszéd botrány volt akkor is,
amikor elhangzott, amikor nyilvánosságra
került, és botrány ma is. De ma minket leginkább az háborít fel, hogy miközben országgyûlési kampány zajlik, a választók
semmit sem hallhatnak arról, hogy mi lesz
Magyarországon a választás másnapjától,
melyik pártnak mi a víziója, milyen irányba
megy tovább az ország, mert mindenki egy nyolc évvel ezelõtti üggyel, annak kampánycélú felmelegítésével van elfoglalva.
Ezt fõzték ki az agytrösztök figyelemelterelésként és gumicsontnak.
Az LMP már 2009-ben követelte a beszédrõl szóló jelentés
nyilvánosságra hozatalát. Ha akkor hallgatnak ránk, nem itt
tartanánk. Az MSZP és a Fidesz Gyurcsány szavain vitatkozva
most azt bizonyítják be a választóknak, amit az LMP mond: a
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Az õszödözés Orbán
csõdjének bizonyítéka. A 2014-es parlamenti választási kampányban
elõásott
õszödözés – amelynek
témája egy egyszer volt
kormányfõ nyolc évvel
ezelõtt elmondott, akkor aktuális beszéde,
majd a Fidesz arra épített agitprop karaktergyilkossága – azt üzeni, hogy Orbán
Viktor és Kocsis Máté pártjának semmi
mondanivalója nincs Magyarország jövõjérõl a választópolgárok számára. Õszödnek
semmi köze Józsefvároshoz. Így az pedig,
hogy ez lett a heti téma, azt támasztja alá,
hogy e rovatot a Fidesz kommunikációs
igazgatója, Kocsis Máté szerkeszti.
Összességében az õszödözés pedig arról
szól, hogy a Fidesz azt hiszi, az embereket
még jobban át tudja verni, mint 2010-ben.
Egy beszéd és a rá épített uszító propaganda elõásásával megúszhatják azt, hogy elszámoljanak 2010–2014-gyel. Szeretnék
megúszni a tízezreket egy élet biztonságát
jelentõ trafikon kívül helyezõ trafiklenyúlással, a saját klientúrának kijátszott földdel, a saját házi finanszírozásra kitalált takaréküzlettel, és a 3000 milliárdos magánnyugdíj-pénztári megtakarítás-csomaggal,
amelyet lenyúltak és elköltöttek.
Az õszödözés azt üzeni, hogy a Fidesznek nincs mondanivalója hazánk jövõjérõl.
Sem program, sem vízió. Ezt pótolandó,
elõszednek egy gumicsontot, azért, hogy
feltétlen híveiket legyen mire hergelni.
Nem készülnek itt kormányzásra, csupán
azt a szabadrablást szeretnék folytatni,
ami 2010 óta zajlik. Tévednek. Az
õszödözés nem vezeti el õket a céljukhoz.
A kormányváltó koalíció készen áll, április
6-án Magyarország népe dönt!
Jön a kormányváltás.
Komássy Ákos elnök,
MSZP Józsefváros

múlt vörös, a jelen narancs, de a jövõ zöld. Az LMP ezért nem
kíván ennél többet foglalkozni az üggyel. Legyenek többségben
a tudatos választók, és büntessük meg a Fideszt és az MSZP-t,
mert csak a múlttal foglalkoznak, ahelyett, hogy a közös jövõnkrõl mondanának valamit! Az nem történhet meg még egyszer, mint 2010-ben, hogy a Fidesz gyakorlatilag program nélkül nyert, és azóta is azt tesz az országgal, amit akar. Abban hiszünk, hogy a választókat érdeklõ ügyek ereje nagyobb, mint a
pártokhoz húzó médiáé és a pártok papagájkommandóié. A
devizahitelek, a munkanélküliség, a kulturális és civil szféra elfoglalása, a szociális, egészségügyi és oktatási rendszer rombolása és a szûnni nem akaró, egyre pofátlanabb közpénzlopások
ugyanis tényleg mérgezik a jövõnket. Foglalkozzunk gumicsontok helyett ezekkel, válaszszuk a zöldet!
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

KÖZTÉR

Megéri takarékoskodni a társasházaknak
A megtakarított közös rezsit megduplázza az önkormányzat
Vissza nem térítendõ támogatást kaphatnak a társasházak, ha jól gazdálkodnak a
rezsicsökkentésbõl megmaradó pénzükkel – mondta el
lapunknak Sára Botond alpolgármester.
józsefvárosi önkormányzat az elmúlt ciklusban
több, mint 1 milliárd forinttal
támogatta intézményeinek –
bölcsõdék, óvodák, iskolák –
felújítását, valamint a tavalyi
évben elkezdõdött a közterek
felújítása is. Mindeközben a
Magdolna Negyed Program III.
ütemének keretében több, mint
40 társasház és bérház újul meg.
A kerület idei költségvetését
úgy tervezték, hogy az elkezdett beruházások megvalósuljanak, idén megújulnak a köztereink, a Teleki tér, a Kálvária
tér, a Golgota tér, a Horváth Mihály tér, a Harminckettesek tere, a Nap tér és az úgynevezett
FiDo tér is kialakításra kerül.
Amennyiben a kerület jelenlegi
vezetése õsszel újabb öt évre felhatalmazást kap, Józsefváros
még nagyobb erõkkel lát neki a
társasházak megújításának is,
amelyhez jelentõs segítséget
nyújtott a kormány is azzal,
hogy átvállalta a kerület teljes
adósságát, így még több pénz
jut fejlesztésekre, felújításokra.
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Sára Botond alpolgármester

A józsefvárosi önkormányzat
birtokában jelenleg 5500 lakás
van, melyeknek teljes felújítása
meghaladná a 10 milliárd forint
összeget. Nyilvánvalóan (mivel
ez a kerület éves költségvetésének a fele) ezt nem lehet egyszerre kivitelezni, de folyamatosan szeretnénk megújítani a házakat pályázati pénzekbõl, melyekhez természetesen önerõ is
szükséges. A 2014-2020-as EU-s
gazdasági ciklusban elérhetõ
forrásokból is – az Orczy negyed rehabilitációja mellett – a
bérház- és társasházfejlesztésre
szeretnénk a legtöbb pénzt
nyerni és fordítani – mondta az
alpolgármester.
Az idei év tehát az elkezdett
köztéri munkák befejezésének

Gyurcsány balatonõszödi beszédével
kapcsolatban szeretném megosztani az
olvasókkal Vona Gábor véleményét:
A Jobbik szerint szánalmas, hogy a választások közeledtével a Fidesz és az
MSZP „óvodás vitát folytat” Õszöddel
kapcsolatban. Vona Gábor pártelnök sajtótájékoztatóján felszólította a Fideszt és az
MSZP-t, hogy „fejezzék be a dedót", szégyelljék magukat, és
álljanak elõ a választási programjukkal, illetve álljanak ki egy
hármas miniszterelnök-jelölti vitára.
Vona Gábor úgy fogalmazott: a Fidesz és az MSZP eredmények híján nem tud mit mondani az embereknek, ehelyett
„azon perlekednek”, hogy kinek mi köze az õszödi beszéd kiszivárogtatásához. Szerinte ez megmutatja mindkét párt
kampánnyal kapcsolatos hozzáállását, hiszen csak negatív,
sárdobáló kampányban hisznek. Vona Gábor hangsúlyozta:
ezzel szemben a Jobbik pozitív kampányt folytat, van prog-

jegyében telik, de jut pénz a társasházakra is, melyeknek támogatását az önkormányzat a rezsicsökkentéssel összhangban
tenné meg. Érdemes tehát minden társasházi lakóközösségnek
elgondolkodnia azon, hogy a rezsicsökkentésbõl megmaradt
közös pénzükkel mihez kezdjenek. Ebben az évben ugyanis, ha
jól takarékoskodnak, és közös
forintjaikat egy megtakarítási
alapba gyûjtik, pályázhatnak kisebb felújításokra, melyekhez az
önkormányzat ugyanannyi támogatást adna, mint a megtakarítás összege. A rezsicsökkentésbõl megmaradt közös pénz öszszegérõl minden hónap 15-én
kell tájékoztatnia az ott lakókat
a közös képviselõnek. Nem érdemes tehát visszaosztani a la-

kóknak a rezsicsökkentésbõl
megmaradt pénzt, sokkal ésszerûbb egy „felújítási alap”-ba
fektetni, mert idén – felújításokra – az önkormányzattól ugyanakkora összeget lehet igényelni,
mint amennyit ki tudnak mutatni megtakarításként – legalábbis
errõl fog szólni a társasházi pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat, amelyrõl véglegesen
a képviselõ-testület dönt.
Szeretnénk felhívni a lakók figyelmét, hogy a társasházi közgyûléseken kezdeményezzék a
rezsicsökkentésbõl megmaradt
pénz gyûjtését, mert ha felújításra pályáznak, az önkormányzat megduplázza az öszszeget – hangsúlyozta Sára Botond. Az alpolgármester azt is
hangsúlyozta, hogy szívesen
egyeztetne errõl és más társasházakat érintõ ügyekrõl is a közös képviselõkkel, így kezdeményezni fogja a velük történõ
találkozást.
Z.B.

ramja, és ezzel akar versenyezni a többi párttal szemben.
Az õszödi beszéddel kapcsolatban a Jobbik elnöke megismételte: álláspontjuk szerint abban Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök „elmondta azt, amit mindig is tudtak”, tehát
hogy az MSZP vezetõi hazudnak reggel, délben és este. Vona
Gábor azt is szánalmasnak nevezte, hogy a Fidesz négy évnyi
kétharmados többséggel nem tudta megoldani „Gyurcsány
Ferenc ügyét”. Szerinte a Fidesz felelõssége és mulasztása,
hogy a volt kormányfõ nem állt az igazságszolgáltatás elé.
Mint mondta: ennek tükrében különösen „a választók arcul
köpése”, hogy még mindig az õszödi beszédrõl szól a kampány.
Kiemelte: mind a Fidesznek, mind az MSZP-nek rossz a lelkiismerete, amiért kormányon nem végezték el a rájuk bízott
munkát, a jövõvel kapcsolatban pedig nincs elképzelésük, így nem tudnak mást kitalálni, csak
egymást dobálják sárral.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje
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INTERJÚ

Új arc a baloldalon
dr. Suda Dezsõ, a Szociáldemokraták képviselõjelöltje
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának józsefvárosi jelöltje, dr. Suda Dezsõ villamos üzemmérnök, közgazdász, nyugdíjasként cégvezetõként dolgozik. 1947ben született, egy felnõtt leánygyermeke, két unokája
van. Felesége banki fõelõadó. Elsõ diplomáját a kerület
híres intézményében, a Kandó Kálmán Villamosipari
Mûszaki Fõiskolán szerezte.
i indokolta a Szociáldemokraták önálló indulását? Baloldali pártként nem lett volna hasznosabb az ellenzéki összefogásban
részt venni?
– Saját programunk, önálló arculatunk és nagyon sok támogatónk van. Ez a politikai kultúra
már bizonyított Ausztriában,
Németországban, a skandináv
országokban. Itt az ideje, hogy
bemutassuk: a szociáldemokrácia értékei valóban új színt jelentenek a palettán. Sokszor idézzük Willy Brandt kancellárt:
„nem jobb-, nem baloldali, hanem szociáldemokrata vagyok”.
De nem akarom megkerülni a
kérdést: a láthatóan belsõ ellentmondásokkal teli, ellenzéki pártszövetség, ahogy mi hívjuk, a
„pávakoalíció” nem fogadta el
azokat a szakmai javaslatainkat,
amelyeket egyébként novemberig több mint ötvenezren támogattak saját aláírásukkal is. Egyedül az MSZP volt nyitott a nyugdíjasokat érintõ követeléseinkre
(melyekben többek között a 13.
havi nyugdíj visszaállítása, ingatlan- és földalapú életjáradék
bevezetése; a 65 évnél idõsebbek
számára a közlekedés teljesen
ingyenessé tétele; kegyeleti járandóság bevezetése és a közgyógyellátásra kapható gyógyszerek támogatásának 100 százalékos emelése szerepel), de
Gyurcsány és Bajnai teljesen elzárkózott, sõt, az új szereplõ,
Bokros Lajos konkrétan 10 ezer
forintos járulékkal terhelné a
nyugdíjakat. Így nehéz lenne
együttmûködni.
– Korábban tagja volt bármelyik
pártnak?
– Nem, soha nem voltam tagja egyik pártnak sem, életemben
elõször a Szociáldemokratákhoz igazoltam le. Vannak személyes ambícióim, és úgy érzem, hogy tapasztalataimmal

M
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tudom segíteni a Józsefvárosban
élõket.
– Mit tartalmaz pontosan a programjuk?
– A szociáldemokraták nem a
gazdagság, hanem a szegénység
ellen harcolnak, így meggyõzõdésünk szerint arról kell beszélni, hogy Magyarországon egyre
több ember nyomorog, arról kell
beszélni, hogy a gyerekek egyre
nagyobb hányada éhes. Szomorú, hogy az utcai ételosztásoknál
egyre hosszabb sorok kígyóznak, de az is tragikus, hogy egyre több honfitársunk hagyja el
az országot.
Meg kell szüntetnünk a kilátástalanságot. A programunk címe, „nyolc óra munka, nyolc
óra pihenés, nyolc óra szórakozás” pontosan jelzi, hogy mit javaslunk: tisztességes megélhetést, emberhez méltó életet mindenki számára. Ez csak a társadalmi szolidaritással, vállalt és
tudatos baloldalisággal lehetséges. A Szociáldemokraták azoknak kínálnak kapaszkodót, akik
valódi értékeket, tisztességes
párbeszédet és jobb életet szeretnének.

– A szociáldemokrácia hagyományosan a munkavállalók képviseletére épít. Mi az Önök álláspontja a
munka világát érintõ kérdésekben?
– A nyolc órás törvényes munkaidõben megkereshetõ, a tisztességes élethez elegendõ jövedelem ma csak egy igen szûk
társadalmi réteg számára biztosított. A magyar társadalom jelentõs része túlmunkával, másod- és harmadállással szerzett,
gyakran az úgynevezett „szürke”, esetenként a „fekete” gazdaságban elért bevételekbõl tud
megélni. Közel félmillió magyar
polgárnak viszont egyáltalán
nincs munkája. A Szociáldemokraták vállalják, hogy minden
eszközzel munkahelyeket hoznak létre, és megteremtik a valós, minden tényezõt figyelembe
vevõ munkaügyi statisztikai
adatszolgáltatás rendszerét.

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
Elnök: Schmuck Andor
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártját 2013ban jegyezték be, mint az
1870-ben alapított Magyarországi Szociáldemokrata
Párt jogutódját. Filozófiájuk
szerint a röviden SZOCDEMEK-nek hívott párt a baloldal egyetlen hiteles képviselõje, amelynek egyik fõ célkitûzése az idõsek érdekeinek képviselete. Elnökük Schmuck Andor, aki már a Tisztelet Társaságának vezetõjeként is kiállt a
szépkorúakért. Az országgyûlési választásokon a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja mind a 106 választási körzetben indít egyéni képviselõjelöltet.

Rendkívül fontos, hogy a
munkanélküliség csökkentése
érdekében a kormány vegye figyelembe a munkaerõpiaci viszonyokat, azaz ne látszattevékenységekkel, felesleges közmunkával javuljon a statisztika.
A nyolcórás munkaidõ érvényesítéséhez át kell gondolni a csoportos létszámleépítés jelenlegi
szabályait is, hiszen erre való hivatkozással a munkáltatók ma
bármit megtehetnek.
Szigorúan be kell tartatni a
törvényes munkaidõt, és határozott lépéseket kell tenni az illegális munkavégzés ellen. Módosítani kell a Munka Törvénykönyvét, hogy ne lehessen elbocsátani a kiskorú gyermeküket
egyedül nevelõ édesanyákat,
édesapákat és gondviselõket,
valamint a három évtizedes
munkaviszonnyal rendelkezõket. Helyre kell állítani az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
mûködését és az érdekegyeztetés háromoldalú rendszerét. Különleges figyelmet kell fordítani
a közszolgálatban dolgozókra,
és valós, hosszú távon kiszámítható életpályát kell kínálni a
fegyveres testületek hivatásos
állományának.
– Elnökük, Schmuck Andor többször kijelentette, hogy európai béreket szeretne Magyarországon is.
Pontosan mibõl, hogyan?
– El fogjuk érni, hogy Magyarországon mindenki legalább
nettó 120 ezer forint havi bevételhez jusson. A dolgozók számára megemeljük a minimálbért, 120 ezer forintig nem adóztatunk, ennél kevesebbet senki
nem vihet haza napi nyolc órás
munkabérként. Az ennél kisebb
összegû nyugdíjakat felemeljük
nettó 120 ezer forintra. A Szociáldemokraták versenyképes,
vállalkozóbarát adórendszert
állítanak fel, valamint fokozatosan kivezetik az ágazati adókat,
és – felülvizsgálat után – csökkentik az ÁFA kulcsokat, és
többkulcsos, jövedelemarányos
személyi jövedelemadó-rendszert vezetnek be, fél évre emelik a munkanélküli ellátás idõtartamát, és a minimálbért
évente emelik az infláció mértékével. Erõfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy a munkavállalók átlagbére érdemben
közeledjen az európai átlaghoz.
Végül is tíz éve már Európához
tartozunk.

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
(Képviselõi Iroda)
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. További idõpontokra
elõzetes egyeztetés a Képviselõi Irodában lehetséges.

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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VÁLLALKOZÁS

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a H13-ban
Koncentrált támogatás a vállalkozásoknak
A H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban beszélgetünk Boros László tanácsadóval, vállalkozásfejlesztési szakemberrel, aki a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött
együttmûködés keretén belül már több mint egy éve segíti a kerület jelenlegi és leendõ vállalkozóit.
iként jött létre az együttmûködés a H13 Központ és a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között?
– Az Alapítvány (MVA) 2012ben a József krt. 29-ben ügyfélszolgálati irodát nyitott a Közép-magyarországi Vállalati Tanácsadási programjának keretében, és itt helyezte el a program
munkaszervezetét is. Idõközben
Józsefváros Önkormányzata
egy kiváló ötlet alapján létrehozta a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központot a
Horánszky utcában. A központ
létrehozásának indokoltsága
érthetõ, hiszen a kerület jóval átlag feletti „vállalkozási sûrûséggel” és több tízezres felsõfokú
tanulmányokat folytató diáksággal rendelkezik.
Hamarosan megszületett az a
felismerés, hogy a hasonló pro-

M

filú szolgáltatásokat ne párhuzamosan végezzük, hanem koncentráljuk erõinket. Az együttmûködés keretén belül az MVA
a vállalkozások és vállalkozni
szándékozók részére alapszintû
vállalkozói és mikrohitel-tanácsadást, valamint speciális információszolgáltatást
nyújt a Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központban mint inkubátorházban mûködõ vállalkozások
számára.
– Hogyan tudná
megvonni az elmúlt
egy év mérlegét?
– Az eltelt egy évrõl
elmondható,
hogy a „Ház” élettel
teli, az ügyfélforgalom folyamatosan nõ, az igények egyre sokrétûbbek, aminek az együttmûködõ szervezetek közösen felelnek meg, véleményem szerint igen jó színvonalon. Velünk párhuzamosan a Széchenyi Programiroda
is elérhetõ a Központban, ahol
a Széchenyi Terv pályázatairól
kaphatnak konkrét információkat a pályázni szándékozó vállalkozások. Nagyon jó ötletnek
tartom, hogy a kerület vállalkozóinak a H13 Vállalkozói Klu-

bot mûködtet, amelyhez igyekszik az MVA is szakmai segítséget adni.
És végül, de nem utolsósorban hadd említsem meg, hogy
az irodánkban igen kedvezõ feltételek mellett juthatnak mikrohitelhez a vállalkozások.

– Ön mint tanácsadó milyen típusú ügyfeleket kedvel? Vannak
kedvencei?
– Nyilván a hivatalos válaszom erre az, hogy nekem
minden ügyfél, minden vállalkozás ugyanolyan fontos. De
ha lehetek egy kicsit szubjektív, akkor számomra különösen érdekesek azok a kezdõ,
úgynevezett start-up vállalkozások, melyek egy-egy diák találmányán, ötletein alapulnak.
Õk a reményteljes jövõt képvi-

selik a vállalkozások világában. A velük való törõdés különösen fontos, és szerencsére
ennek feltételei itt, a H13 Központban adottak.
– Milyen terveik vannak a közeljövõt illetõen?
– Ezzel kapcsolatban csupa jó
hírem van. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezette
konzorcium nyerte el a „Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban” projektet.
Ennek operatív központját a
H13 Központban szeretnénk mûködtetni. Itt mûködik majd a program ügyfélszolgálata, a képzések és tanácsadói tevékenységek egy
része is itt zajlik majd. 2014.
március 6-án, 10 órai kezdettel kerül megrendezésre
a program nyitó sajtóeseménye, melynek elõadói: dr.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelõs
államtitkára, Pákozdi Szabolcs,
az OFA Nkft. ügyvezetõje és
Horváth László, az MVA ügyvezetõ igazgató-helyettese.
Reméljük, hogy Józsefváros
Önkormányzata, a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központ
és az MVA a program keretében és a szolgáltatási kör gyarapítása révén tovább tudja bõvíteni és erõsíteni a fiataloknak és
vállalkozásoknak nyújtott támogatást.

MÁRCIUS 29-én, SZOMBATON délelõtt INGYENES SZÛRÉS a JESZ-nél
A szûrõvizsgálatok helye:
Budapest VIII. kerület, Auróra u. 22-28.,
Szakorvosi Rendelõintézet aktuális szakrendelése. Légzésfunkciós szûrés a II.
emeleten, a 219 és a 220-as szobában lesz,
és ezt a szûrést a Tüdõgondozó szakemberei végzik.
A szûrõvizsgálatok ideje: minden hónapban az utolsó szombaton délelõtt, mindaddig, amíg a szakrendelõben folyó felújítási
munkálatok ezt lehetõvé teszik.
A szûrõvizsgálatokra jelentkezés:
– személyesen a szakrendelõ recepcióján,
– telefonon, a közvetlenül hívható 323-0063,
459-3860, 459-3865 számon,
illetve a központon keresztül: a 3336730/160 és 165 melléken.

2014. március 29-én az alábbi szakrendelések végeznek szûrést:
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– ALLERGIA (III. em.) Várják mindazok
jelentkezését, akiknél hetekig tartó orrfolyás, szem- és fülviszketés fordul elõ, mely
évszakokhoz kötötten ismétlõdik.
– CSONTSÛRÛSÉG (IV.em.)
A felkaron géppel végzett
csontsûrûségmérés, csontritkulás szûrése.
– ÉRSEBÉSZET (V. em.)
Végtagokon géppel végzett érszûkület mérése, ill. szûrése.
– UROLÓGIA (VII. em.)
Szûrésre várják az 50 év feletti,
az urológián még sohasem járt
férfi pácienseket, akik vizeletürítési
és/vagy potenciazavarokkal küzdenek.
– LÉGZÉSFUNKCIÓ (II. em.) A 40 év feletti korosztályból várják mindazokat, akik
dohányoznak, köhögnek, köpetet ürítenek
és nehézlégzésük van.

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
szakrendelõ 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

EMLÉKEZÉS

Emlékezés a kommunizmus százmillió áldozatára
Józsefváros a Rezsõ téren koszorúzott
Február 25-én a kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk. A kommunizmus világviszonylatban – becslések szerint – 100 millió halottat követelt. Józsefváros a Rezsõ téren emlékezett meg az áldozatokról. Megkoszorúzták a Magyarok Nagyasszonya
templom falán található emléktáblákat, melyek az 1956-os forradalom és
szabadságharc megtorlása során kivégzett hõsök emlékét õrzik.
z Országgyûlés – az elsõ Orbán-kormány idején – 2000. június 13-i határozatával nyilvánította február 25-ét a
kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben a megszálló szovjet hatóságok ezen a napon tartóztatták le jogellenesen és hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát. A
képviselõ önkényes fogva tartása jelképévé
vált a demokratikus jogok lábbal tiprásának, amely a pártállami rezsim majdnem fél
évszázados uralmát jellemezte. A magyar
kommunisták a megszálló szovjet hadsereg
segítségével 1945 és 1948 között építették ki

A

ÚTRAVALÓ
„Negyven nap és negyven éjjel böjtölt
vala.” Máté evangéliuma, 4. rész 2. vers
dén március 4-ére esik húshagyókedd,
a farsang utolsó napja. A nagyböjt
másnap, hamvazószerdán kezdõdik, és a
vasárnapokat nem számítva, a húsvétot
megelõzõ negyven napot jelenti. (A keresztyén világ minden vasárnap Krisztus
feltámadására, az örömünnepre emlékezik, az nem tartozik a böjthöz.) Hosszabb
készülõdés két ünnepet elõz meg: a karácsonyt adventtel várjuk, a húsvétot pedig
nagyböjttel. Utóbbiban a keresztyén hívek nem esznek húst, jelképezve önmegtartóztatásukat és az ártatlanul elítélt Jé-
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fokozatosan egypárti diktatúrájukat. Felszámolták a magántulajdont, eltörölték a
magyar hagyományokat és a tradicionális
erkölcsi értékeket, teljes ellenõrzésük alá
vonták a politikai, gazdasági és kulturális
életet.
A kommunista diktatúrák politikai okokból világszerte ártatlan emberek millióit tartóztatták le, hurcolták el, börtönözték be,

vallatták és kínozták, végezték ki, tartották fizikai és lelki terrorban, családokat szakítottak szét és tettek tönkre. A
kommunista önkényuralom halálos áldozatainak számát világviszonylatban
100 millió fõre becsülik, közülük
egymillióan Kelet- és Közép-Európában
vesztették életüket.
Józsefváros a Rezsõ téren emlékezett
meg az áldozatokról és a kommunista
diktatúrák rémtetteirõl. Az önkormányzat nevében dr. Sára Botond alpolgármester és dr. Ferencz Orsolya képviselõ
koszorúzta meg a Magyarok Nagyaszszonya templom falán található márványtáblákat, melyek az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlása során kivégzett hõsök nevét örökítik meg. Különösen szívbemarkoló az 1957. december
31-én kivégzett Tihanyi Árpád családjához
írt, utolsó levelének kõbe vésett változata.
Az írást a visszaadott ruhájába varrva találták meg hozzátartozói. A Józsefvárosi Galériában is megemlékeztek az áldozatokról; itt
dr. Tóth József történész tartott elõadást.
D.Sz.M.

zus Krisztus nagypénteki kereszthalála iránt
érzett fájdalmukat.
Az idézett bibliai
vers Jézusra utal, aki
mindenkitõl félrevonulva elment a pusztába, és negyven napon
keresztül böjtölt. Egyszersmind emberi és
isteni természetével megalázta magát, az
éhezés okozta kínoktól sem rettent viszsza. Tudta, nem ékesszólással lehet példát mutatni, hanem azzal, hogy elsõként
õ cselekszi meg azt, amit elvár másoktól.
Ezt hangsúlyosabbá téve nem csak a
húst, hanem minden táplálékot megvont
magától erre az idõre.
Manapság más hangsúlyt kap a böjt.
Bizonyos ételeket nem fogyasztani in-

kább divat, mintsem
nélkülözés. A diéta és
a fogyókúra része számos ember életének.
Egyes ételek megvonását azonban mással
pótolhatjuk.
Még ennél is többrõl
van szó vallási értelemben vett böjt esetén. Arról, hogy önmegtartóztatásban élve Istenre figyelek, sokkal többet törõdök
a dolgaival, hiszen Jézus nem csak böjtölt, hanem imádkozott is! Az idõszakhoz hozzátartozik a beszédünkre és cselekedeteinkre való kiemelt figyelem is, ez
mind Isten dicsõségét szolgálja. Kövessük mi is a krisztusi példát a nagyböjt
megtartásával!
Kovács Zalán László
tubamûvész, református presbiter

A Rezsõ téri templom falánál koszorúzott
Ferencz Orsolya és Sára Botond

Dr. Iván László professzor: „A nyugdíjamazott és nagy költõ.
sok helyzete, EU-kitekintéssel” c. elõadása
Végtelenül fontos, hogy
1089 Budapest,
 Március 18. kedd, 18.00: Nagy Magyaa magyar költészet eme
Visi Imre utca 6.,
óriásának képe mindenrok VI.: József Attila
Telefon:
féle ideológiától, minTakaró Mihály irodalomtörténész elõ(1) 299 8050
adás-sorozata. „József Attila sikerének titdenféle irodalompolitika, hogy zseniálisan nagy költõ. Nem azért
kától lefosztva, tisztán
 Március 12. szerda, 10.00: Batthyány- nagy költõ, mert a munkásosztályból szár- úgy álljon elõttünk, ahogyan azt József AtStrattmann László Idõsek Akadémiája
mazott, hanem a munkásosztályból szár- tila megérdemli.” (Takaró Mihály)
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Ifjú józsefvárosi csodazenész
Nagy József Eugén 13 évesen nyert felvételt a Düsseldorfi Zeneakadémiára
tehetséges fiatalember 1999-ben született Józsefvárosban. Zenei tanulmányait 2007-ben kezdte Budapesten, a Tóth
Aladár Zeneiskolában, Kohán Istvánnál,
klarinéton. Élete elsõ komoly megmérettetésén, 10 évesen, az Országos Klarinétversenyen I. helyezett lett. Nagy József Eugén
2010-tõl Kölnben, a Rheinische Musikschuléban folytatja tanulmányait. Odaérkezésekor egy szerencsés véletlennek kö-
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szönhetõen megismerkedett Kosch Vefi Zeneakadéronikával (mûvésznevén Verocska
mia
klarinét
Kosch), akinek segítségével sikeresen
szakára. Óriási
beilleszkedett az új környezetbe és az
megtiszteltetés
ottani mûvészvilágba. Elsõ kiemelkedõ
ez
számára,
eredményeként 2011-ben megnyerte a
mert így a DortKonrad Adenauer zenei versenyt. Ezt
mundi Filharkövetõen számos jelentõs országos és
monikusok szónemzetközi versenyen vett részt, töblamvezetõ klaribek között elnyerte a 2013 októberében
nétosától, MarOlaszországban, Bariban megrendetin Bewersdorffzett Nemzetközi Klarinétverseny elsõ
tól tanulhat.
díját. De Józsefnek még ezt is sikerült feEzúton gratulálunk Nagy József Eugénlülmúlnia, hiszen Németországban elõ- nak az eddig elért eredményeihez, és kíváször, 13 évesen felvételt nyert a Düsseldor- nunk sok sikert mûvészpályafutásához.

Farsangi mulatság a Kesztyûgyárban
Tündérekkel, varázslókkal, boszorkányokkal, sárkányokkal és szuperhõsökkel nemcsak a mesékben találkozhatunk, de itt, a Józsefvárosban is. A
Kesztyûgyár Közösségi Ház farsangi
buliján, február 21-én minden gyermek
azzá válhatott, amivé csak szeretett volna. Hiszen farsangkor, a csodás átváltozások idején semmi sem lehetetlen.
szülõk és a Kesztyûgyár munkatársai
– akik fánkkal és teával várták a vendégeiket – a legkisebbekkel együtt fáradhatatlanul sürögtek-forogtak. Varrtak, ragasztottak, jelmezeket készítettek, maszkot festettek a gyermekek arcára. A szorgalmas munkának végül meg is lett az
eredménye, hiszen mire elérkezett a jelmezverseny ideje, mindenki felölthette az
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általa megálmodott szerepet és jelmezt.
Királylányok, tündérek lepték el az épületet, de találkoztam többek között varázslóval, boszorkánnyal, indiánnal, farkassal,
katicabogárral, pillangóval és kisvirággal,

sõt magával Pókemberrel is azon az estén.
A zsûri tagjai – Pál Enikõ, a Kesztyûgyár
szakmai vezetõje, illetve a Remény a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület
két munkatársa – a szépség mellett az ötletességet és a kreativitást
értékelték a legtöbbre. Az elsõ helyezett gyermek egy családi filmre nyert négy mozijegyet, a második helyezett egy játszóházba
nyert négy belépõt, a harmadik
helyezettnek pedig egy különbözõ játékokat tartalmazó társasjátékkészlet volt a jutalma.
A jelmezes felvonulás után a
Kesztyûgyárban mûködõ tánciskola, a Dance Force ifjú növendékei tartottak bemutatót hip-hop és latinamerikai táncokból, majd a többiek is csatlakozhattak hozzájuk a táncparketten,
ahol egy fergeteges buli koronázta meg ezt
a varázslattal teli estét.
T.O.

Irodalmi Kör
Új programmal várjuk a tollforgató kerületi lakosságot!

Baráti körben teszünk kirándulásokat a próza és a líra
területére, azzal a szándékkal, hogy megértsük világunkat
és magunkat benne egyaránt.

1084 Budapest Mátyás tér 15.
www.kesztyugyar.hu
Sporttárs
A sporttársak klubja lehetõséget biztosít arra, hogy a férfiak társaikkal közösen tölthessenek el egy délutánt, amelyen kedvükre ûzhetik kedvelt elfoglaltságukat (zene, kártya), illetve sporttevékenységeiket (sakk, pingpong, csocsó, labdarúgás), miközben az õket
foglalkoztató problémák is terítékre kerülnek: a mindennapi élet
nehézségei (munkakör, személyes és munkakapcsolatok), az életminõséget javító élethelyzetek és szituációk (kommunikáció). A
program heti egy alkalommal, 3 óra idõtartamban a Kesztyûgyár
Közösségi Házban valósul meg, illetve a Kesztyûgyár saját sportpályáján (az adott programnak megfelelõen). Jelentkezés: Mócz
Zoltánnál, zoltan.mocz@kesztyugyar.hu, tel: 06/20-262-6884.
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Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi Ház, 1084 Mátyás tér 15.
Jelentkezés: Bacsó Gábor I gabor.bacso@kesztyugyar.hu
06-20/587-6310
A foglalkozás a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosítószámú program
keretében valósul meg.

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ

 VETÍTÉSES ÚTI ELÕADÁS: Rio de
Janeiro, a világ legszebb fekvésû városa
Március 4. kedd, 15 óra
Elõadó: Kiss Imre Károly idegenvezetõ
tanár, történész
 VETÍTÉSES
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS
Március 11. kedd, 15 óra
Széchenyi-emlékek külhonban
Elõadó: Dr. Messik Miklós, a Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület elnöke

Kurucz D. István és Kurucz István András festõmûvészek kiállítása
 Március 7., péntek 18 óra
A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivál
egyik programja. Megnyitja: Dr. Pogány
Gábor mûvészettörténész. Közremûködik: Szerényi Béla tekerõlantmûvész.
Megtekinthetõ március 31-ig (ingyenesen, hétköznap 9-18 óráig, szombaton 913 óráig).
Kurucz D. István Kossuth-díjas festõmûvész, az alföldi festészet kiemelkedõ
alakja ebben az évben ünnepelné századik születésnapját. 1947-ben került Budapestre ösztöndíjjal, a VIII. kerületben telepedett le. 1950-tõl a Százados úti mûvésztelepen élt és munkálkodott élete végéig családjával. A százéves évfordulóra
rendezett kiállításon a mûvész 1960-ban
született fia tiszteleg édesapja emléke
elõtt. Kurucz István András festõmûvész
szintén a Képzõmûvészeti Fõiskolán végzett festõ szakon, s jelenleg is a Százados
úti mûteremben végzi alkotó munkáját.
Ingyenes tárlatvezetések: március 13.,
20. csütörtök 18 órakor. Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekcsoportoknak
(6-18 éveseknek ingyenes): bejelentkezés
alapján, megbeszélt idõpontban (tel:
20/5877-444).

ZENE-FERE KLUB
2014. március 13. (csütörtök) 15 óra
DIXIE TANÁR ÚR ÓRÁT TART
Vendég: Benkó Sándor Kossuth-, Liszt
Ferenc és Prima-díjas
klarinétos, a Benkó
Dixieland Band alapítója és vezetõje. Mûsorvezetõ: Kovács Zalán László tubamûvész.
Benkó a magyar
könnyûzenei élet egyik legismertebb személyisége. Zenekarával a világon egye-

Márciustól: ÉNEKLÕK KLUBJA

 VETÍTÉSES
KÉPZÕMÛVÉSZETI ELÕADÁS
Március 18. kedd, 15 óra
Hagyományok, minták, lelemények a
vizuális mûvészetekben
Elõadó: Zele János mûvésztanár
Az elõadásokra a belépés díjtalan, de a
korlátozott befogadói létszám miatt bejelentkezés szükséges személyesen vagy a
fenti telefonszámon.

GYERMEKPROGRAMOK
 Március 8., szombat
10 –14 óra: Tündérkert játszóház: álarcok
készítése papírmaséból, arcfestés, kendõbatikolás
11 óra: Gryllus Vilmos : Maszkabál koncert – gyerekeknek és felnõtteknek
12 óra: Farsangi jelmezverseny

dülálló módon 57 éve dolgozik együtt,
ezalatt a hazai színpadokon túl számos
országban felléptek, koncertjeiken néhol
tízezres tömegek vesznek részt. Felvételeik is óriási sikert arattak, több arany- és
platinalemez birtokosai. De vajon milyen
kapcsolata van Amerika elnökeinek:
Ronald Reagannek, Georg W. Bushnak és
a kaliforniai parlamentnek Benkó Sándorral? A belépés ingyenes, de tekintettel
a Galéria elõadótermének korlátozott befogadóképességére, részvételi szándékát
március 10-ig személyesen a Galéria recepciójánál, vagy telefonon szíveskedjék
elõre jelezni.

Mártha Judit, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem énektanára szeretettel
vár mindenkit, aki az éneklés iránt érdeklõdik – akár résztvevõként, akár
nézõként. Kész zenei anyaggal lehet
érkezni, amit közönség elõtt, mégis
családias környezetben kipróbálhat
mindenki. A zenei stílus nincs meghatározva. Itt nincs versengés, csak gyakorlás. A helyszínen van pianínó, de
lehet hozni kísérõt vagy zenei alapot
is.
Elõzetes jelentkezés szükséges a
judit50@citromail.hu e-mail címen.
További információ a www.facebook.com/eneklokklubja
oldalon,
vagy a 06/30/957-6326-as telefonszámon.
A klub márciusban indul, keddi napon, 18 órától. (A pontos dátum a jelentkezések alapján derül ki.) Részvételi díj fellépõknek: 2500 Ft, a hallgatóságnak: 500 Ft.
Jegyárak: Felnõtt-, gyerek- és nyugdíjasjegy: 1500 Ft; Családi jegy (2 felnõtt,
max. 3 gyerek): 5000 Ft; Kézmûves jegy:
400 Ft (12 órától); babáknak 1 éves korig
a belépés díjtalan.
 Csigabiga Palota – Játszóház
Minden hétköznap 9–12 óra, szombaton
10–15 óra között, valamint a kedd-csütörtök délutáni gyerekfoglalkozások ideje
alatt (melyekre elõzetes bejelentkezés
szükséges)
Gyermekmegõrzõ gyermekfelügyelettel minden hétköznap.
Részletes tájékoztató a Józsefvárosi Galéria facebook-oldalán.

MOZGÁSOS FOGLALKOZÁSOK
 Örömtánc senior-korúaknak (március 5-tõl újra, ingyenesen) Idõpont: szerda, 13.30–15.00 óra. Oktató: Õsz Zsuzsanna tánctanár, gyógytestnevelõ
További információ: 06 30-30-444-7569
 Hatha jóga – március 10-tõl újra
Csuday Dóra jógaoktatóval
Idõpontok: hétfõ és szerda, 19.00–20.30
óra. Belépõdíj: 800 Ft/alkalom
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Apróhirdetés
Társasházak, lakásszövetkezetek kezelése. Könyvelést külön
is vállalunk.
aranyanker@gmail.com
Gondos Judit 06-20-219-6255
Nézzen szét pincében, padláson!
Pénzt találhat. Régi pénzt, képeslapot, kitüntetést, bélyeggyûjteményt,
régiséget, hagyatékot keresünk
megvételre. TALÁL-LOM papírrégiségbolt, VIII. ker. Kõfaragó u.
15., Tel.: 06-1-784-9719 / 06-30286-3254

Cigány Varázs
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2014. március 15-én,
16 órától éjjel 2 óráig
„Cigány Varázs” címmel
kulturális hagyományõrzõ rendezvényt tart.
Helyszín: Napház, 1081 Budapest, Népszínház utca 31.
Program:
 16:00–18:00 Fiatal zenészek
bemutatkozása, fellépése
 18:00–19:00 Klasszikus zenészek fellépése
 19:00–20:00 Jazzegyüttesek
fellépése
 20:00–22:00 Cigányzene és
cigány népzene
A belépés díjtalan!

MINDENNEMÛ ALAKÍTÁST, JAVÍTÁST VÁLLAL: ÁGI-SZABÓ.
TEL.: 06-30-755-3175
ARANY-EZÜST VÉTELE a legjobb
napi áron. Hagyatékot készpénzért
vásárolok. VII. Wesselényi utca 19.
Tel.: 317-9938,
www.louisgaleria.hu
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

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a rendezvényen való részvétel elõzetes regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni legkésõbb
2014. március 12-ig lehet a
0620/333-4886-os telefonszámon.
A rendezvény fõvédnöke: dr.
Vas Imre országgyûlési képviselõ
A rendezvény védnöke: dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere
Házigazda: Benga Oláh Tibor, a
Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke
Együttmûködõ szervezet:
Fõvárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
A rendezvény támogatói:

Újra! Termelõi piac a Palotanegyedben
Március 22-tõl szombatonként
a Gyulai Pál utcában.
Hazai termelõk kínálják a friss zöldséget, gyümölcsöt, füstölt húsokat,
sajtokat és más tejtermékeket márciustól minden szombaton 6-14 óráig a Gyulai Pál utca
Rákóczi út és Stáhly utca közötti szakaszán.
JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja
 Felelõs kiadó: JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.
 Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Szerkesztõk: Zelnik Bálint,
Bogdán Éva, D. Szabó Miklós  Irodavezetõ: Tóth Józsefné
 Fotó: Huszár Boglárka, Nyári Gyula, Ványi Ákos
 Szerkesztõség: József krt. 59–61., Telefon: 210-4900,
Fax: 210-7038, E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
 Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila
 Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
 Terjeszti a DM Hungary  ISSN 2061-1404
14

A hibázó reménye

Vízszintes: 1. A 13. század nagy olasz költõjének, Francesco
Petrarcának szállóigéje szerepel rejtvényünkben. Az elsõ rész.
Irodalomtörténész, egyetemi tanár (Ferenc). 15. Sógor, tájszóval.
16. Norma …; Martin Ritt filmje. 17. Az Újpesti Dózsa utódja. 18.
Bent középen! 20. A szállóige negyedik része. 21. A prazeodímium vegyjele. 22. Young British Naturists, ifjú brit naturisták, röv.
24. A szállóige harmadik része. 26. Folytonossági hiány. 28. A
szállóige ötödik, befejezõ része. 29. Kettõs betû. 30. Álomba ringat. 33. Zsiráf vége! 34. USA-mûhold. 36. Fohász. 37. Az alapskála 3., 6. és 5. hangja. 38. Detonációt idéz elõ. 42. … Roy; Walter
Scott regénye. 43. Szintén nem. 44. Az üzemi nyomás egysége
(ATÜ). 45. Szájszélek! 46. Belekezd. 48. A stroncium vegyjele. 50.
Alma …; Almati régi neve. 51. Folyók hordaléka, tájszóval. 54.
United Bank for Africa, röv. 55. Milligramm, röv. 58. Ez a nap. 59.
New York operaházának rövid neve. 61. Ismeretterjesztõ társulatunk névbetûi. 63. Csapágymárka. 65. A Magyar Rádió zenei rendezõje (Sándor). 68. A szállóige második része.
Függõleges: 1. Királyi solymászok lakóhelyére utaló község a
fõváros határában. 2. Jótékonykodik. 3. … Lab; Massachussets
kórháza (JOUNG). 4. Kárt okoz. 5. …-san; kínai hegység (írásmód-változat). 6. Utca közepe! 7. Négy esküvõ … temetés; Mike
Newell rendezte angol film (két szó). 8. Féleszû! 9. Mérges indulat. 10. Patinás portugál város. 11. Üresedés kezdete! 12. Meleget
adó égitest. 13. Ráma. 19. Nyugat, röv. 23. … the wind; hátszéllel,
angolul (BEFORE). 25. Világbajnok spanyol labdarúgó (Xabi). 27.
Pan párja a filmvásznon. 31. Skóciai grófság. 32. Koponyasérülés
lehet. 35. A gallium vegyjele. 39. Lábízület (és a Pál utcaiak vezére!). 40. Dél-koreai város. 41. Fordított kettõs betû. 46. Védõszellem, régi költõi szóval. 47. Goethe nagyhatású drámája. 48. A tehén is a fején hordja! 49. … Hora; cseh város, német neve
Kuttenberg. 52. A szamárium vegyjele. 53. …-alkohol; öt szénatomos vegyület. 56. Felemelt G hang a zenében. 57. Krisztus elõtt,
röv. 60. Extract, Transform, Load; kivonat, átalakítás, teher, röv.
62. A titán vegyjele. 64. Szibériai folyam. 66. Ukrajna autójele. 67.
Minden esztendõ így kezdõdik!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a
szerkesztoseg@jozsefveros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: 03.18.
A 02.11-ei rejtvényünk megfejtése: Szárad, szálloda, rem, annak,
maronita, Skócia, szamár, Aragon, sem, már, szirom, Marika, rab,
maar. Nyerteseink: Nagyváradi Szûcs Mihály, Sike József.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Arcápoló tonikok

Virágdekoráció
üvegben
a a cserepes virágok
mellett másfajta virágdekorációra vágynánk, könnyen készíthetünk mi is otthon. Szükségünk lesz egy
nagyobb méretû üvegpohárra, egy gömb alakú vagy
akár szögletes vázára. A lényeg, hogy a nyílás elegendõ legyen arra, hogy a beültetést elvégezzük. Válaszszunk az üveg méretéhez
passzoló nagyságú növényeket, olyanokat, amelyek
víz-, fény- és hõigénye hasonló, és növekedésük is az
üveg méretéhez igazodik.
Kevésbé vízigényesek legyenek, ezzel megelõzzük,
hogy az öntözéssel elrohadjanak. Ne ültessünk túl sok
növényt az üvegbe, legyen
elegendõ helyük a növekedéshez. Ideálisak lehetnek a
pozsgások vagy kaktuszfélék, mert ritkán kell öntözni,
dekoratívak, és mini változatban is kaphatók. A virágfölddel olyan vastagságban
töltsük meg az üveget, hogy
a gyökerek bõven a föld alatt
legyenek. Átlátszik az üvegen, ezért a föld legyen tiszta és szép színû. Tetejére
szórhatunk apró dekorköveket, kavicsokat, az évszaknak vagy alkalomnak
megfelelõ dekorációkat. Ünnepi vagy családi eseményre
is megfelelõen feldíszíthetjük, pl. anyák napjára, húsvétra. Az üveget egy szép
szalaggal is átköthetjük.

H

felfrissítéséhez vagy tónusfokozáshoz. Nemcsak lefekvés
rissítik, tonizálják bõrünket,
elõtt, hanem ébredés után is
ezért mindennapos hasznáfontos, hogy áttöröljük bõrünlatuk fontos az otthoni bõrápoket velük, hiszen reggelre kiüllásunknál. Válasszunk vegynek arcunkra a méreganyagok,
szer- és tartósítószermentes, nöa verejték és a faggyú. Vérkevényi alapúakat. Az értékes növényi levekben ringésünket fokozza, s frissít is egyben. A bõrdúskáló tonikok használata elengedhetetlen a típusunknak megfelelõt válasszuk.
smink eltávolítása utáni arctisztításhoz, a bõr
Kiss Éva

F

Túró
endkívül csekély mennyiségû zsírt, magas biológiai értékû fehérjét, kalciumot és foszfort is tartalmaz. Minimális
energiatartalma és élettani hatása miatt májbetegeknek, cukorbetegeknek, idõsebb embereknek és fogyókúrás étrenden lévõknek javasolják a fogyasztását. Kedvelt alapanyaga a magyar konyhának.
Az elõételektõl a fõételeken át a desszertekig
sokféle ételt készíthetünk belõle. Legismertebb a körözött, a túrós csusza, a kapros-túrós
lepény, s nem szabad megfeledkeznünk a Rá-

R

kóczi túrósról sem. De készíthetünk túróból levesbetétet, semleges, friss íze különféle zöldséges
krémek alapja lehet, csõben sült,
rétegzett ételekhez is adhatjuk,
vagy felhasználhatjuk tejszínes
szószokhoz. A karakteresebb
zöldségfélék ízét is könnyedén
lágyíthatjuk a túróval. Fogyókúrázóknak
édességként fahéjjal és mézzel vagy édesítõszerrel keverve, gyümölcsjoghurttal összekeverve ajánlják. Ha inkább sósan szeretjük, akkor kis tejföllel kikeverve, kaporral, petrezselyemmel, lilahagymával, fokhagymával, snidlinggel fûszerezve finom!

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Túró Rudi torta
Hozzávalók:
A piskótához: 5 tojás, 15 dkg
liszt, 15 dkg cukor, 1 csomag
sütõpor, 2 ek. kakaópor

180 fokra elõmelegített sütõben
20 percig sütjük. Hagyjuk a formában kihûlni, majd két lapba
vágjuk. A krémhez a tejfölt elkeverjük a porcukorral, majd a

A krémhez:
2 tk. zselatin, 20 dkg porcukor, fél kg túró, 2 dl tejföl, 2
csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, fél citrom
leve, 2 dl habtejszín, 10 dkg
keserû csoki
Elkészítése:
A tojásokat a cukorral keményre felverjük. A lisztbe belekeverjük a sütõport és a kakaóport, majd a felvert tojáshoz
adjuk. Egy 24 cm-es tortaformát kivajazunk és lisztezünk,
majd a masszát belesimítjuk.

túrót, a citrom levét és héját, valamint a vaníliás cukrot hozzáadva alaposan elkeverjük. 2-3
ek. vízben feloldjuk a zselatint
és a túrós krémhez keverjük. A
tejszínt felverjük, majd óvato-

san, hogy a
hab ne törjön, összeforgatjuk a túrós krémmel.
Az egyik piskótalapot visszatesszük a
formába, rásimítjuk
a krémet, és a tetejére fektetjük a másik
piskótalapot. Hûtõbe tesszük legalább
egy éjszakára. A forma oldalát levesszük, s olvasztott
keserû csokival leöntjük.

Miért egészséges?
Mert a túró könnyen emészthetõ, a szervezet könnyûszerrel bontja le. Bátran beépíthetjük diétánkba.
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HIRDETÉS

Álláskeresõk figyelem!
Józsefváros a 2013–2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében
58 fõ részére márciusi kezdéssel állást ajánl határozott idõre
utcaseprõ munkakörben.
A foglalkoztatás Józsefváros különbözõ intézményeiben 2014. április 30-áig tart.

Várjuk azon regisztrált álláskeresõk jelentkezését, akik dolgozni szeretnének.
Azok a józsefvárosi polgárok is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel,
valamint nincs folyamatos együttmûködésük a munkaügyi kirendeltséggel.
Akik még nem szerepelnek a kirendeltség nyilvántartásában, a közvetítés elõtt gyorsított eljárás keretében
az álláskeresõk nyilvántartásába kerülnek, melyhez 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. március 14.
Kérjük, hogy személyes jelentkezésekor jelen hirdetést vigye magával vagy hivatkozzon a hirdetésre!
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