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Galériák költözhetnek a Palotanegyedbe
Tovább nõ Józsefváros kulturális vonzereje

ÖNKORMÁNYZAT
A józsefvárosi rendõrkapitány 2014-es beszámolója

Kevesebb bûncselekmény, gyorsabb reagálás
A közterületen elkövetett bûncselekmények száma 3230-ról 2088-ra, több
mint 35 százalékkal csökkent 2014-re
Józsefvárosban, többek közt visszaesett a testi sértések, a személygépkocsi-lopások, a betöréses lopások, a
rablások, a rongálások száma. Molnár Gábor, a VIII. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje beszámolója
szerint mindez többek közt köszönhetõ a jól kiépített kamerarendszernek, a fokozott rendõri jelenlétnek
is. A közbiztonság javulását a lakosság is érzi. Kocsis Máté polgármester
megköszönte a rendõrök munkáját,
majd hozzátette: nagyon jó tempóban haladunk az elvárt állapot felé,
de sok még a tennivaló.

Több rendõr az utcákon
A két évvel ezelõtti idõszakhoz képest
tavaly 58 százalékkal nõtt a rendõrök
közterületi létszáma Józsefvárosban.
Budapest rendõrfõkapitánya a fõváros
számos területén rendelt el 24 órás járõrszolgálatot, így volt ez többek között
a József körúton és a Kõbányai úton is.
A rendõrség folyamatos jelenlétet biztosított a turisztikailag kiemelt józsefvárosi – az Aréna Pláza, a Blaha Lujza téri
Europeum, a Corvin Sétány, a Palotanegyed – területeken.

Kevesebb bûncselekmény
A fokozott rendõri jelenlétnek, a felújított, kibõvített kamerarendszernek és a
közbiztonsági beruházásoknak köszönhetõen a közterületen elkövetett bûncselekmények száma 3230-ról 2088-ra,
több mint 35 százalékkal csökkent.
Visszaesett a testi sértés, a személygépkocsi-lopás, a betöréses lopás, a rablás, a
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mûködnek a polgárõrséggel és a közterület-felügyelettel. Tavaly valamennyi
körzeti megbízott mobiltelefont kapott,
a lakossággal való szorosabb kapcsolattartás érdekében. A rendõrkapitány
munkájukat a jövõben szorosabban
összehangolná az önkormányzati képviselõkkel, amelynek érdekében már történtek is lépések.

Figyeljünk jobban
az utakon
Molnár Gábor: a közterületen elkövetett
bûncselekmények 35 százalékkal csökkentek

A rendõrség a közúti balesetek megelõzése érdekében közlekedési akciókat
szervezett. A fokozott rendõri jelenlét
ellenére a balesetek száma ugyanakkor
növekedett a kerületben, tavaly 2 halálos, 40 súlyos és 151 könnyû kimenetelû
személyi sérüléses baleset történt, fõleg
gyorshajtás, nem megfelelõ elõzés, elsõbbség meg nem adása, kanyarodási
szabályok megsértése miatt. Feladatnak

rongálás, míg emelkedett az önbíráskodás, a kifosztás, a zsarolásos bûncselekmények száma. Molnár Gábor kiemelt
feladatnak nevezte az utóbbi cselekmények eredményességi mutatóinak javítását.
Józsefvárosban 2014-ben
csökkent a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma,
szabálysértési feljelentést
tavaly 4453 fõvel szemben
alkalmazott a rendõrség. A
tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma a 2013-as évhez képest 99 feljelentéssel
nõtt.
Összességében elmondható, a 100 ezer lakosra jutó
bûncselekmények száma a
kapitányság illetékességi területén 2013-hoz képest
10597-rõl 8982-re csökkent.
Mindezt érzik a józsefvá58 százalékkal nõtt a rendõrök közterületi létszáma
rosi állampolgárok is: véleményük szerint nõtt Józsefváros közbiztonsága. A központosított jelölte meg Molnár Gábor a balesetek
tevékenységi irányítási rendszernek kö- visszaszorítását, amihez azonban az álszönhetõen a lakossági bejelentésekre lampolgárok fegyelmére is szükség van.
történõ kiszállási idõ
Küzdelem a drog ellen
is jelentõsen javult.
A rendõrkapitány a kábító-, bódító hatáKörzeti
sú szerek használatának megelõzését és
megbízottak
minimalizálását jelölte ki további cél„Sokéves tapasztala- ként. Kiemelte a megelõzõ tevékenység
tuknak köszönhetõ- fontosságát, nemcsak az iskolákban, anen számtalan esetben nak falain túl is. A jövõben még napéldaértékû intézke- gyobb hangsúlyt fektetnek a kábítószerdést hajtottak végre bûncselekmények felderítésére. Molnár
a körzeti megbízot- Gábor kifejtette, továbbra is támogatják,
tak” – emelte ki be- és szerves résztvevõi lesznek a józsefvászámolójában Mol- rosi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumnár Gábor. Rendsze- nak. Az alezredes mindemellett jobban
resen vettek részt népszerûsítené a DADA, az ELLENbûnügyi és közbiz- SZER és az iskola rendõre programot.
tonsági akciókban,
A képviselõ-testület egyöntetûen fogadfolyamatosan együtt- ta el a rendõrkapitány beszámolóját. 

ÖNKORMÁNYZAT
Új rendõrkapitányság épülhet
A tervek szerint egy központi, könnyen megközelíthetõ, jelenleg üresen, önkormányzati tulajdonban álló területen épülhetne fel az új kapitányság. Annak ellenére, hogy az önkormányzatnak ez nem feladata, részt fog venni a beruházásban. Mint Kocsis Máté polgármester
elmondta, az ügyben már történtek is egyeztetések a Belügyminisztériummal.



Még sok a tennivaló
„Köszönjük a kerületi rendõrök áldozatos munkáját, örömmel látjuk, hogy jó néhány mutató javult a kerületben. Nagyon
jó tempóban haladunk az elvárt állapot
felé, de még messze nem értünk el a célvonalig” – mondta Kocsis Máté. Mint a
polgármester kifejtette, a következõ évekre is hasonló jó eredményeket kíván a
rendõrségnek, a munkához az önkormányzat minden szükséges támogatást

megad. Kocsis Máté kal, a rendõrház építésével, a bûnügyi
köszönetét fejezte ki gócpontok felszámolásával” – mondta Jóaz Országos és a Bu- zsefváros polgármestere.
N.M.
dapesti Rendõr-fõkapitányság támogatásáért. „Tûzzük ki célként, hogy Józsefváros
az évtized vége felé közbiztonsági
szempontból a budapesti kerületek listája elsõ harmadában szerepeljen. A közhiedelemmel ellentétben ma sem az utolsó helyen
kullogunk. Az utóbbi években a
VIII. kerületi rendõrség komoly
eredményeket ért el, aminek érdekében az önkormányzat is minKocsis Máté: jó tempóban haladunk
dent megtett a kamerafejlesztésekaz elvárt állapot felé, de még sok a tennivaló
kel, a közbiztonsági beruházások-

Miközben a balatoni tábort felújítják, a magyarkúti folyamatosan üzemel

Várja a gyerekeket Józsefváros erdei tábora
Teljes gõzzel üzemel Józsefváros
magyarkúti tábora. A vadregényes
Börzsönyben fekvõ üdülõ egész évben nyitva áll a vendégek elõtt. A
józsefvárosi gyerekeknek és kísérõ
tanáraiknak idén is kedvezményes
feltételeket biztosít az önkormányzat. A káptalanfüredi tábor idén
zárva tart, a képviselõ-testület
ugyanis az üdülõ teljes felújításáról
döntött.

várja õket a Börzsönyben.
Az elõzõ évekhez hasonlóan, a kerületi gyerekek és
kísérõ tanáraik kedvezményes üdültetését, ebben az
évben is biztosítja az önkormányzat. „Józsefváros költségvetése lehetõvé teszi,
hogy a káptalanfüredi fejlesztések mellett az önkormányzat idén is kedvezményes feltételeket biztosítson
ózsefváros azon ritka kerületek közé
a kerületi gyerekek erdei
tartozik, amely önként vállalat feltáboroztatásához” – mondadatként két tábort is mûködtet: a saját A józsefvárosi gyerekeknek kedvezményes táborozási lehetõséget ta Kis István.
biztosít az önkormányzat Magyarkúton
stranddal rendelkezõ káptalanfüredit,
A magyarkúti erdei tábor
és a magyarkúti erdei tábort. A Balatehát egész évben nyitva áll
ton-parti üdülõ a nagyszabású fejlesztések ben szerepelnek, másrészt a józsefvárosi a vendégek elõtt.
munkálatai miatt idén nyáron zárva tart, gyerekeknek és a pedagógusoknak jó taJelentkezni a sarolta.brody@jogyerm.hu
de a felújítás után már nemcsak szezonáli- pasztalataik vannak Magyarkúttal kapcso- és az info@magyarkutifogado.hu e-mail
san, hanem egész évben nyitva lesz.
latban, hiszen csendes, nyugodt környezet címeken lehet.
„A felújítási munkálatok elõkészületei
a tervek szerint haladnak KáptalanfüredA káptalanfüredi tábor felújításáról, az új, komfortos házak építését és a kiszolgáló egyen, mindeközben Magyarkúton sem áll
ségek felújítását magába foglaló beruházásról a képviselõ-testület legutóbbi ülésén
meg az élet, egyre több foglalás érkezik az
döntött. A tábor felújítását mindenki támogatta, kivéve Erõss Gábort, a Párbeszéd Maerdei táborba” – szögezte le Kis István, a
gyarországért képviselõjét, aki még csak a napirendre vételt sem szavazta meg. Úgy tûgyermeküdülõ ügyvezetõ igazgatója. Ennik, a képviselõ nem szeretné, ha a gyermekeknek új tábora lenne, és korszerû, felújínek egyik oka, hogy az erdei iskolai foglaltott helyen nyaralhatnának.
kozások egyre több intézmény tanrendjé-
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KÖZTÉR

Kortárs galériák nyílhatnak a kerületben
Pezsgõ kulturális élet Józsefvárosban
Kortárs galériák negyedének
kialakítása a célja Józsefváros önkormányzatának a
Palotanegyedben. A szakmai koncepciót a képviselõtestület elfogadta. Már most
is mûködnek kiállítóhelyek
a Bródy Sándor utcában és
környékén, de a kerület vezetése azt szeretné elérni,
hogy ezek száma jelentõsen
növekedjen, elsõsorban a
kortárs képzõmûvészek bemutatásával foglalkozó galériák kerületbe vonzásával.
most elfogadott kulturális-gazdasági fejlesztési
program célja, hogy az elkövetkezõ öt éven belül a
Palotanegyedben, a Bródy
Sándor utca környékén kortárs galéria negyed alakuljon
ki. Elsõ lépcsõben nemzetközi szinten is számon tartott
galériák Józsefvárosba von-
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A kerületiek ingyen juthatnának kulturális szolgáltatásokhoz

zása a fõ feladat, olyan gazdasági környezet kialakításával (bérleti díjak, infrastruktúra), hogy elõnyös legyen
számukra a kerületünkbe
költözni. Ez ösztönzõleg hatna további galériák ide tele-

Itt mûködhetnének a kortárs galériák:
A Blaha Lujza tér – Somogyi Béla utca – Rökk Szilárd utca – Krúdy
utca – Ötpacsirta utca – Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca –
Vas utca – Kõfaragó utca – Gyulai Pál utca – Rákóczi út által
határolt terület.

pülésére és új kiállítóterek
létrehozására is.
A képviselõ-testülettel Molnár Annamária, az önkormányzat kulturális tanácsadója, a
Molnár Ani Galéria tulajdonosa
ismertette a „Kortárs Galéria
Negyed” szakmai koncepcióját.
A rövidtávú, 1-2 éven belül
megvalósítandó feladataként a
Bródy Sándor utca környékén
szabad, illetve szabaddá tehetõ
földszinti vagy emeleti helyiségek felmérését, ezek felújítását,
kedvezõ és vonzó bérleti díj ki-

alakítása után a galériák rendelkezésére bocsátását nevezte. De
fontos lenne a Bródy Sándor utca felújítása, ezzel együtt egységesebb utcakép kialakítása. A
galériákhoz
kapcsolódóan
olyan kiegészítõ szolgáltatásokat nyújtó üzletek (könyvesboltok, kávézók, dizájnboltok) is
megjelennének a kerületben,
amelyek a mûvelõdésre, kulturált vásárlásra vágyó látogatókat ösztönöznék Józsefváros
meglátogatására.
A nemzetközileg is elismert
kortárs galériák megjelenésével
emelkedne Józsefváros, azon belül pedig a Palotanegyed kulturális vonzereje, erõsödne a turizmus, a helyi lakók pedig ingyen
juthatnának kulturális szolgáltatásokhoz. Például a galériák a józsefvárosi iskolákkal együttmûködve tevékenyen vehetnének
részt a helyi gyerekek vizuális
nevelésében. De a nyugdíjas klubokkal és a helyi civil szervezetekkel is épülhetnének kapcsolatok a kortárs mûvészek alkotásainak megismerésére, közös
programok szervezésére.
A képviselõ-testület elfogadta
a szakmai koncepciót és döntött,
arról is, hogy a bérleti díjak kedvezõ kialakításával teszi vonzóvá a Palotanegyed erre a célra
kijelölt részét a kortárs galériák
számára.
Z.B.

Kocsis Máté a kézilabdaszövetség új elnöke
Józsefváros polgármesterét választották meg a Magyar Kézilabda Szövetség élére
A múlt heti küldöttgyûlésen Kocsis
Máténak két tartózkodás mellett szavaztak bizalmat. A korábbi 206-szoros válogatott átlövõ, Farkas Ágnes nem került
fel a jelöltlistára, mert nem kapott elegendõ támogatást.
ocsis Máté a Ferencváros alelnöke, és
az FTC nõi kézilabda-szakosztályának
elnökségi tagja. Székfoglalójában jelezte,
hogy a leköszönõ elnökség jó munkát végzett, de még van mit tenni a megyéknél, a ligáknál, a válogatottaknál, az utánpótlás, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a marketing „erejének” növelése terén. „Nagyszerû jövõ elõtt áll a kézilabda, az ország
egyik legnépszerûbb sportjának szolgálói
lehetünk” - tette hozzá Kocsis Máté. Az új
elnök a világversenyeken éremeséllyel induló válogatottakat, a meglévõnél szélesebb utánpótlásbázist, infrastrukturális fej-
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lesztéseket és a sportág eddiginél hatékonyabb népszerûsítését szeretné
elérni csapatával, azaz az elnökséggel. Csarnokokat kívánnak építeni, illetve a meglévõket felújítani, hogy
még több gyereknek legyen kedve és
lehetõsége ezt a sportágat választani.
Az elnöki program része az az elképzelés is, hogy létrehoznak egy központi adatbázist, amelyben minden
játékos szerepel.

Az új elnökség tagjai
Az új alelnököket, Pálinger Katalint
és Marosi Lászlót – két korábbi kiváMocsai Lajos és Kocsis Máté a küldöttgyûlésen
ló játékost – egyhangúlag választották meg. A további elnökségi tagok:
Radulovics Bojana, Oláh Sándor, tány”, a Testnevelési Egyetem rektora lett.
Bardóczy Gábor, Tállay András, Gyõrfi JáAz eseményen adták át a Török Bódog
nos, valamint Szabó László Zsolt. A tiszte- Életmûdíjat, amelyet Laurencz László, egyletbeli elnök Mocsai Lajos „sikerkapi- kori szövetségi kapitány kapott.

NEVELÉS
Egy különleges ünnep

törzsgárda oklevelet kapott
Csonka Imréné, a Gyermekkert
Bölcsõde mosónõje, Hajduk
Anikó, Mini-Manó Bölcsõde kisgyermeknevelõje, Horváth Ferenc Gyuláné, a Fecsegõ-tipegõk
Bölcsõde konyhai kisegítõje,
Jenei Györgyné, a Katica bölcsõde kisgyermeknevelõje és
Oberfrankné Godányi Júlia, a
Katica bölcsõde kisgyermeknevelõje.
40 éves Józsefvárosban végzett munkájáért kerületi törzsgárda oklevelet nyújtottak át
Hanga Tibornénak, a MiniManó Bölcsõde bölcsõdevezetõjének, Kovács Máriának, a Játékvár Bölcsõde kisgyermekneveA legkisebbek nevelõinek fejezte ki háláját Józsefváros Önkormányzata lõjének és Matók Imrénének, a
Fecsegõ-tipegõk Bölcsõde élelA „Polgármesteri Dicséret” mezésvezetõjének.
Oszkár, az Emberi Erõforrás Bizottság elnöke közösen adta át. kitüntetést ketten vehették át:
„Kiemelkedõ Bölcsõdei Mun- Csernák Józsefné, a GyermekZentai Oszkár pohárköszönkáért” kitüntetésben részesült a kert Bölcsõde kisgyermekneve- tõjében arra hívta fel a figyelJózsefvárosi Egyesített Bölcsõ- lõje, és Kovács Menyhért László, met, hogy talán a legfontosabb
dék Mini-Manó Bölcsõde szak- a Józsefvárosi Egyesítet Bölcsõ- egy ember életében a gyermekmai közössége. A díjat Hanga dék Központi Szervezeti Egysé- vállalás, az ezzel járó felelõsség
gének karbantar- szinte felbecsülhetetlen. „Éppen
tója.
ezért számíthatnak a kerületben
Végül kerületi a lakók a Józsefvárosi Önkor„Törzsgárda okle- mányzat segítségére gyermekevelet”
kaptak ik nevelésben. Ez önökkel kezazon alkalmazot- dõdik, a bölcsõdei dolgozókkal.
tak, akik 20, 30, il- Józsefváros önkormányzata inletve 40 éve dol- tézményrendszerével azt vállalgoznak a kerüle- ta fel, hogy garanciát nyújt,
tért. 20 éves törzs- hogy a ránk bízott gyermekek
gárda oklevelet ugyanazt az odafigyelést, szereadtak át Erdõdi tet, törõdést kapják meg, mint
Jánosnénak, a Fe- szüleiktõl. A józsefvárosi szülõk
c s e g õ - t i p e g õ k nevében köszönöm, hogy száSántha Péterné: A bölcsõdei dolgozók
Bölcsõde kisgyer- míthatunk önökre” – fogalmaa jövõ társadalmát nevelik
meknevelõjének, zott Zentai Oszkár.
Rodauné
Pup
Ezután az egybegyûlteket TaTiborné bölcsõdevezetõ vette át. Emíliának, a Mini-Manó Bölcsõ- báni István elõadómûvész szóElismerték Mile-Király Beatrix- de kisgyermeknevelõjének és rakoztatta színvonalas mûsoráot, a Játékvár Bölcsõde kisgyer- Lédergerber Zsuzsannának, a val, felhõtlen élményt nyújtva a
meknevelõjét és Rodauné Pup Katica bölcsõde technikai dolgo- megjelent bölcsõdei dolgozókEmíliát, a Mini-Manó Bölcsõde zójának. 30 éves Józsefvárosban nak, majd az ünnepséget állófokisgyermeknevelõjét.
végzett munkájáért kerületi gadás zárta.
D.A.

Kitüntették a bölcsõdei dolgozókat
A legelsõ magyar bölcsõde
1852. évi megnyitására emlékezve immár hatodik éve
ünnepeljük a Bölcsõdék
Napját kerületünkben. Józsefváros vezetése április 20án a H13 központban fejezte
ki köszönetét és elismerését
a legkisebb gyermekek gondozóinak.
ántha Péterné, a humán
ügyekért felelõs alpolgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott minden bölcsõdei dolgozónak, mint fogalmazott, a Bölcsõdék Napja egy
különleges, minden mástól különbözõ alkalom, hiszen nem az
érvényesülésrõl, a versengésrõl
szól. „A Bölcsõdék Napja 2010tõl államilag elismert ünnep.
Azóta itt Józsefvárosban minden évben megünnepeljük. Ezért fejezzük ki ma
hálánkat nektek, hiszen
nem tesztek kevesebbet,
mint hogy a holnap Magyarországának társadalmát nevelitek, a családok
következõ generációjának
az útját egyengetitek. Józsefváros önkormányzata
nevében és személyesen is
köszönöm azt a sok-sok
munkát, kitartást, amit
tesztek kisgyermekeinkért” – mondta Sántha
Péterné.

S

Az ünnepi eseményen átadták
a „Kiemelkedõ Bölcsõdei Munkáért” kitüntetéseket, a „Polgármesteri Dicséretet” és a „Törzsgárda okleveleket”. Az elismeréseket Sántha Péterné és Zentai

Nyílt nap a zeneiskolában
A Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú
Mûvészeti Iskola idén is megrendezi hagyományos nyílt napját április 24-én,
pénteken délután.
program keretében az érdeklõdõk betekinthetnek az iskola mindennapjaiba, megismerhetik, sõt, ki is próbálhatják a
zeneiskola hangszereit, így például a cimbalmot, a nagybõgõt, a basszusgitárt vagy a
különleges ütõhangszereket. Óralátogatá-

A

son vehetnek részt, ahol a
zenetanítás sajátságos
módszereivel ismerkedhetnek meg. A gyerekeknek játékos zenei vetélkedõt szerveznek, amelyen
tréfás feladatokon mutathatják meg zenei tudásukat. A délutánt a tanárok
könnyûzenei koncertje
zárja, a vendégek akár
táncra is perdülhetnek.
Április 25-én, szombaton 11 órától a Magyar

Mûvészetoktatás Napja
alkalmából az intézmény
mûvésztanárai
adnak
hangversenyt a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában (I.,
Táncsics Mihály u. 7.).
A 2015-2016-os tanévre
a felvételi meghallgatásokat május 11-12-én, hétfõn és kedden 16-18 óra
között tartja az intézmény a Nap utca 33.
szám alatt.
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TÁRSADALOM
Segítség a brókerbotrányban bajba jutott önkormányzatoknak

vannak a települések. Ezért az
országos önkormányzati szövetségek – a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Községek, KisteA Buda-Cash brókerbot- Buda-Cash brókerbotrányban zelésére. Ez viszont közel nem lepülések és Kistérségek Orrányban 67 település került 67 önkormányzat is bajba ke- fedezi minden kárukat, to- szágos Önkormányzati Szövetnagyon nehéz helyzetbe ön- rült. Bankszámlájukat befa- vábbra is nehéz helyzetben sége, a Magyar Faluszövetség, a
hibáján kívül. Az országos gyasztották, így önhibáTelepülési Önkormányönkormányzati szövetségek jukon kívül kerültek
zatok Országos Szövetközös felhívására Józsefvá- olyan szorult helyzetbe,
sége – arra kérték a teleros egymillió forinttal segíti ami néhány esetben vepüléseket, hogy lehetõa bajba jutott önkormányza- szélybe sodorta napi
ségeikhez mérten járultokat.
mûködésüket is. Segítjanak hozzá egy közös
ség nélkül több helyen
szolidaritási alap létrekorábbi szocialista kor- nem tudták volna kifihozásához. Ebbõl a bajba
mányok
évtizedekig zetni például a rászorukerült önkormányzatokhagyták, hogy zavartalanul lók támogatásait, vagy
nak adnak támogatást,
mûködjön a pénzügyi korrup- dolgozóik bérét. A kormelyhez a Józsefvárosi
ció, aminek súlyos következ- mány rendkívüli támoÖnkormányzat – szoliménye lett. Több tízezer ember gatást biztosított szádaritást vállalva – 1 milés sok vállalkozó mellett, a mukra a vészhelyzet kelió forinttal járult hozzá.

Józsefváros egymillió forintot ajánlott fel

A

Fogd a pénzt, és fuss!

már a folyamatban lévõ ügyekben is viszszakapják a pénzüket. Ennek érdekében
zárolták a gyanúsítottak és minden kapcsolt vállalkozásuk vagyonát is.

A brókerbotrány és ami mögötte van

Csak biztos helyre
fektessünk be

Csaló brókerektõl és a pult alatt pénzcsináló varázslatot áruló utazási irodától hangos a sajtó. Becsapott emberek
tízezreinek esete figyelmeztet mindenkit arra, hogy ne higgyenek se az
öltönynek, se Marcsikáknak, se senkinek, aki azt ígéri, hogy a családi megtakarításra majd õ biz’ Isten nagyon
vigyáz, és még meg is fialtatja. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy millióit
nem egy bankra vagy az államra bízza,
az ne csodálkozzon, ha egy piramisjá- a bankok és a takarékszövetkezetek után a
befektetõpiac rendbetételét tûzte ki célul.
ték áldozata lesz.
A megerõsített befektetõ-védelmi rendöbb mint egy évtizeden át a lehetõ leg- szer lehetõvé tette, hogy a kisbetétesek és
nagyobb nyugalomban zajlottak azok a kisbefektetõk kártalanításra számíthata brókerbotrányok, amelyeket most a nyo- nak. A rendszerváltás óta ugyanis soha
mozóhatóságok és a pénzügyi felügyelet nem volt arra példa, hogy egy tömeges
feltártak. Több tízezer ember döntött úgy, pénzügyi csalás áldozatait kártalanítsák,
hogy a megtakarításait nem egy bankba még azokat is, akik fiktív kötvényekkel
vagy állampapírba fekteti, hanem bróke- rendelkeztek.
reknek adja magasabb kamat reményében.
Sõt, akik rosszul jártak, azoknak nem
Jobb esetben ezt a pénzt simán csak elve- kell egyénileg évekig pereskedni, hanem
szítették a brókerek, rosszabb esetben soha nem is fektették be, csak zsebre tették,
és az egyik ügyfélt a másik pénzébõl fizet- A Magyar Államkincstár
legközelebbi ügyfélszolgálata:
ték ki.
Most sorra omlanak össze a piramisjáté- Budapest, VII. kerület, Erzsébet körút 6.
kok, mert 2013-tól megerõsített pénzügyi Levelezési cím: 1398 Budapest, Pf.: 554
Telefon: +36-30-695-1292
felügyelet alatt mûködik a brókerpiac.
E-mail: info.kmrig@allamkincstar.gov.hu
Kártalanítják
Nyitva tartás (állampapír-forgalmazás):
a kisbefektetõket
hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00–16.00,
A Buda-Cash után bedõlt a Hungária Ér- szerda: 8.00–18.00, péntek: 8.00–13.00
tékpapír, majd a Quaestor is. Az idõ iga- Honlap: www.allamkicstar.gov.hu
zolta, hogy a kormány jól döntött, amikor

Sokkal jobban izgulhatnak azonban a karcagi csalás áldozatai, akik a helyi utazási
iroda (!) vezetõjének több millió forintot
adtak, hogy azt kamatoztassa. Marcsika
éveken át kimosolyogta az emberekbõl a
családi megtakarításokat, többeknek még
kamatot is fizetett a látszat kedvéért. Majd
egy szép napon eltûnt a milliárdokkal.
Elõre kitervelt átverés áldozata lett 200
család, a karcagi csalót, Dobrai Sándornét
körözi a rendõrség.
Aki összegyûjtött pénzét biztos helyen
akarja tudni, az ne bízzon meg ismeretlen,

T
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gyanúsan vonzó befektetési ajánlatban.
Megtakarítást törvényesen és biztonságosan bankba, állampapírba, ingatlanba érdemes fektetni.
Mindezek közül az állampapír az, aminek semmilyen kockázata nincs, és tisztes
hozamot garantál, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb
és legstabilabb szereplõje, a magyar állam
áll. Állampapírt a Magyar Államkincstár
irodáiban lehet vásárolni.

INTERJÚ

Tripla ünnep – a Vajda jegétõl az olimpiáig
Beszélgetés Regõczy Krisztina világbajnok és olimpiai ezüstérmes jégtáncossal
– Említette, hogy akkoriban még
egyetlen fedett jégpálya sem volt az országban, nehézségekkel küzdöttek, mégis
kitartottak a jégtánc mellett. Mi hajtotta
Önöket?
– Akit egyszer megfertõz a korcsolyázás, megérinti a levegõje, az örökre megszereti. A jégtánc ötvözi a mûvészetet és a sportot. Nálam a családi háttér is adott volt, nagyapám a
Testnevelési Fõiskola elsõ évfolyamán végzett, nagymamám zene- és
tánctanár volt, édesanyám volt az
edzõnk. Szerettünk edzeni, hála Istennek, jó versenyzõtípusok voltunk,
minket pozitívan befolyásolt a versenyhelyzet, szerettünk az emberekózsefvárosban nevelkedett, itt végeznek korcsolyázni és örömet szerezni.
FOTÓ: MOB
te iskoláit. Milyen emlékek kötik a
És aztán egyre jobb eredményeket
Regõczy Krisztina: Visszahúz a szívem Józsefvárosba
kerülethez?
értünk el. Amikor például a magyar
– Nagyon sokáig voltam VIII. kecsárdást sikerült átültetnünk a jégre,
rületi lakos, még a nagyszüleim költöztek lyát, majd onnan kerültem a Városligeti az újabb inspirációt adott. Mindezek együtt
a Tisztviselõtelepre. Édesanyám már oda Mûjégpályára.
eredményezték a sikereinket.
született, ahogyan én is, egészen 1990-ig
– Ragyogó karriert futottak be párjával,
– 1980-ban, a világbajnokság után befejezték
laktunk a Bíró Lajos utcában. Iskoláimat is Sallay Andrással. Fájó seb még az a bizonyos amatõr pályafutásukat és jégrevüvel turnéztak a
itt végeztem, a Vajda Péter utcai Általános Lake Placid-i ezüstérem? Sokan csalást emle- tengerentúlon. Ezekrõl az évekrõl milyen emlékeIskolába jártam, a Vörösmarty Gimnázi- gettek.
ket õriz?
umban érettségiztem, ahol nagyapám is
– Ez kettõs érzés: az egyik oldalról na– Nagyon kettõs életet éltünk. Fantasztitanított, testnevelõ tanár volt.
gyon örülünk neki, büszkék vagyunk rá, kus volt egy amerikai jégrevü sztárjaiként
Mindig körbejárom a Tisztviselõtelep és nem esünk abba az általános magyar beutazni Amerikát, ugyanakkor borzasztóutcáit, amikor arra visz az utam, nagyon problémába, hogy „csak” másodikak vol- an fegyelmezett életmódot igényelt. Volt
szerettem ott élni. Sajnos a világháború tunk. Téli olimpián egy magyar ezüst- olyan hét, hogy 12-13 elõadást csináltunk
emlékeit nem heverte ki a házunk, romos- érem csodálatos teljesítmény. Pláne olyan végig. Bandival, ha tehettük és volt egy kis
sá vált, végül elköltöztünk a családdal. körülmények között, ahol az egész me- idõnk, autót béreltük, bejártuk a látnivalóAnyukám még hosszú ideig visszajárt a zõnyben mi voltunk az egyedüliek, akik kat.
környékre bevásárolni. Változatlanul na- nem tudtak fedett pályán edzeni. Más– Változatlanul a jégtánc teszi ki az életét. Migyon szeretem a régi környéket, visszahúz részrõl, hogy fáj-e? Amikor az ember úgy lyen feladatokat lát el?
a szívem Józsefvárosba.
érzi, hogy igazságtalanul döntöttek a bí– A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség
– Hogyan ismerkedett meg korcsolyával?
rók, az mindig fáj. De minket végtelenül sportigazgatója vagyok, a jégtánc és a szink– Nagyapám vitt le elõször a Vajda Péter kárpótol az emberek szeretete. A mai na- ronkorcsolya szakágakért felelek. A munutcai iskola udvarára. Akkor még kemény pig megismernek, megszólítanak, az ut- kám részét képezi az új elképzelések formátelek voltak, a testnevelõk jeget csináltak cán, a piacon, az étteremben. Rengeteg ba öntése, a szabályok kialakítása, az edzõk
az udvaron. Ott húztam elõször korcso- szeretet árad felénk.
továbbképzése, a szervezés, a szabályok betartatása. Szerteágazó feladat és szép kihívás. Budapesten lakom, bár igaz, hogy sokat
Regõczy Krisztina olimpiai ezüstérmes, utazom, fõleg a versenyszezonban. Nagyon
világbajnok mûkorcsolyázó, sportvezetõ. szeretem a munkám, de a tanítás roppantul
A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség hiányzik. Negyedik generációs pedagógussportigazgatója, a MOB elnökségének tag- családból származom, de a sportigazgatói
ja. Sallay Andrással zsinórban kilencsze- megbízatásom nem egyeztethetõ össze az
res magyar bajnokok, számtalan Európa- edzõsködéssel.
bajnoki és világbajnoki bronz- és ezüst– Több évfordulót is ünnepel ebben az évben:
érem tulajdonosai. Pályafutásuk csúcsára 35 éve nyert olimpiai ezüstérmet, világbajnoki cí1980-ban értek, amikor a Lake Placid-i té- met és 60 éves lett. Nagy ünneplést tart?
li olimpián és a göteborgi Európa-bajnok– A születésnapomon is dolgozni fogok, a
ságon ezüstérmesek, a dortmundi világ- családom meg is szidott emiatt. Ezért a szûk
bajnokságon aranyérmesek lettek. 1980 családdal és a közeli barátokkal elõre kocután négy évig az Ice Follies and Holiday cintottunk, semmi nagyobb dolgot nem teron Ice jégrevüvel turnéztak az Egyesült Ál- veztem. De ez nem is baj. Azt csinálhatom,
lamokban és Kanadában.
amit szeretek, ez a legnagyobb ajándék.
D.A.
Évtizedekig Józsefvárosban
élt, innen indult pályafutása
Regõczy Krisztinának, aki ma
is szívesen jár vissza a kerületbe. A korábbi kiváló jégtáncos
több kerek évfordulót is ünnepel ebben az évben: szombaton volt 60 éves, és idén 35 éve
annak, hogy világbajnoki
aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert Sallay Andrással.
Regõczy Krisztina a Józsefváros újságnak visszatekintett a
kerületünkben töltött idõszakra és kivételes karrierjére.
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MOZAIK
tossága megõrizhetõ: „oktatás,
oktatás, oktatás”.
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára
Emlékezni kell, hogy ne ismétlõdhessen meg a tragédia
mindannyiunk közös feladataA holokauszt magyarországi áldozataira emléként a közös emlékekeztek április 16-án a Páva utcai emlékközpontzést és a gyászt neban. Az eseményen felszólalt többek között
vezte meg, ugyanakColleen Bell, az Egyesült Államok magyarországi
kor felhívta a figyelnagykövete és Ilan Mor, Izrael budapesti nagymet az embermenkövete is. Józsefvárost Sára Botond alpolgármestõkre, akik közül pélter képviselte.
daként Apor Vilmos
püspököt és idõsebb
z országgyûlés 2000-ben utcai Holokauszt EmAntall Józsefet is
határozott arról, hogy áp- lékközpontban Colleen
megnevezte.
rilis 16-a a holokauszt magyar- Bell hangsúlyozta, emA Páva utcai közországi áldozatainak emlék- lékeznünk kell a tragépontban a résztvenapja legyen: 1944-ben ezen a diákra és tanulnunk
võk elhelyezték az
napon kezdõdött meg a gettó- belõlük, hogy soha
emlékezés köveit és
Mécsest gyújtottak az áldozatok emlékére
sítás Kárpátalján és Északke- többé ne ismétlõdhesmécseseket gyújtotlet-Magyarországon. A né- senek meg. Az ameritak.
hány hét alatt lezajlott gettósí- kai diplomata kiemelte, el kell
Ilan Mor, Izrael magyarorA programot a Lauder iskola
tást követõen a vidéki zsidóság ítélni a gyûlöletkeltést, a zsi- szági nagykövete szerint ko- növendékeinek zenés, verses,
jelentõs részét Auschwitz-Bir- dók és keresztények szembeál- runkban három dolog van, filmes elõadása zárta.
kenauba deportálták. A Páva lítására tett kísérleteket.
amivel az erkölcsi értékek fonB.R.

A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

A

Díjazták a fotósokat

Mindenkinek van egy története
A Civilek a Palotanegyedért
Egyesület és a H13 közös fotópályázatára beérkezett képekbõl nyílt kiállítás a
Horánszky utca 13-ban, ahol
a zsûri a legjobb munkákat
is értékelte. A fotókiállítás
május 5-ig tekinthetõ meg.
kötetlen hangulatú rendezvényt Uhl Gabriella, a
Fotóhónap 2014 kurátora, a
zsûri elnöke nyitotta meg, aki
elmondta: közel ötven pályázó

A

kétszáznál is több képe közül
választott a zsûri, a H13-ban
pedig több mint 40 fotó – közöttük természetesen a díjazottaké – tekinthetõ meg az április
15-én megnyílt kiállításon. Zékány Zoltán, a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központ
szakmai vezetõje beszédében
méltatta a civil szervezetekkel
való hatékony együttmûködést és reményét fejezte ki,
hogy a jövõben is számos kulturális kezdeményezésnek ad-

hat helyet az intézmény. A díjakat
Perényi László, a Civilek
a
Palotanegyedért Egyesület
elnöke adta át az
amatõr fotómûvészeknek.
A díjazottak: Fõdíj:
Reymeyer Dóra –
szobor selfie-s montázsa; Megélt történelem
kategória:
A fotók a H13-ban tekinthetõk meg
Póllai Attila I. helyezés; Selfie kategória:
Böröczki Gábor I. helyezés; lyezés; H13-díj: Jokkel Dóra;
Palotanegyed – ezért szeretlek Közönségdíj (Ars longa, vita
kategória: Pamuk Dóra I. he- brevis): Dr. Kádár Anna.

Megismerés, elfogadás és szeretet

Kultúrák találkozása a Németh iskolában
Egy több hetes programsorozat záróünnepségét tartották pénteken a Németh
László Általános Iskolában. A Béke Háló Nemzetközi Nevelési Program támogatásával megvalósult, Kultúrák Találkozása címû projekt lehetõséget adott a
diákoknak, hogy jobban megismerjék a
különbözõ kultúrák színes, sokrétû világát.
programsorozat keretében a diákok
többek között kiselõadásokat tartottak
társaiknak a különbözõ kultúrák szokásairól, egy fõzõverseny keretében – melyre õk
maguk válogatták össze az elkészített ételek
receptjét – megismerkedhettek a különbözõ
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népek jellegzetes ételeivel. Helytörténeti sétán és rendhagyó irodalomórán vettek részt
az iskola névadója, Németh László lányával, Németh Magdával, ellátogattak a
Holokauszt Emlékközpontba, az egészség-

megõrzõ napon jógázhattak, néptáncot tanulhattak és kipróbálhatták az önvédelmi
sportokat.
A programsorozat záró rendezvényén –
melyen jelen volt Sántha Péterné alpolgármester és Szabóné Fónagy Erzsébet tankerület-vezetõ is – Schranz Sándorné igazgató
és Téglásy Klára, Béke Háló program munkatársa köszöntötte a jelenlévõ vendégeket,
köztük a XVI. kerületi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és a Szent László
Gimnázium diákjait, a Józsefvárosi Zeneiskola növendékeit és a váci Dejtár „Csupaszív” tánccsoport táncosait. A házigazda iskola diákjai és a zeneiskolások magyar népdalokkal örvendeztették meg a közönséget,
a Dejtár Tánccsoport pedig a szeretet és elfogadás fontosságát hangsúlyozó táncprodukciót és roma néptáncokat mutatott be.
T.O.

KÖZTÉR
A baloldali kispártok képviselõi átneveznék vagy bezáratnák az iskolát

Vita a Lakatos iskola jövõjérõl
A Józsefvárosi Önkormányzat
képviselõ-testülete legutóbbi ülésén az iskolaigazgatói pályázatok
kapcsán vita alakult ki a Lakatos
Menyhért Általános Iskola mûködésével kapcsolatban. A pályázatok megtárgyalása közben a szakmai vitától teljesen eltávolodva, a
jelen lévõ iskolaigazgató-jelöltek
megdöbbenésére is, a baloldali
kispártok képviselõi politikai magánakcióba kezdtek. Mint kiderült, a szegregációs problémát az
iskola átnevezésével vagy bezárásával oldanák meg. Az önkormányzat vezetése visszautasította
felvetéseiket.
omássy Ákos, a szocialisták képviselõje szerint válságban van a Lakatos
Menyhért Általános Iskola, aminek okát
az iskola nevében látja. Szerinte a József
Attila-díjas elismert írónk neve riasztó, és
a kerületi „nem cigányok” cigányiskola-

K

Gábor végül felszólította a
polgármestert, hogy támogassa a helyi iskolákat. A PM
képviselõjét Kocsis Máté polgármester tájékoztatta arról,
hogy az iskolákkal szoros az
együttmûködés, minden segítséget megkaptak az elmúlt
években, és ez a jövõben is
így lesz. A Lakatos esetére kitérve a polgármester elmondta, hogy az iskola nincs
válságban és nem a név tesz
szegregálttá egy oktatási intézményt, hanem annak tárA PM képviselõje megszüntetné a Lakatos iskolát
sadalmi környezete. Sántha
Péterné alpolgármester felként tartják számon. A PM helyi képvise- hívta Erõss Gábor figyelmét arra is, hogy
lõje, Erõss Gábor még ennél is tovább amióta szabad iskolaválasztás van, a szülõ
ment, õ már egyenesen bezáratná az isko- dönti el, hogy melyik iskolába íratja gyerlát. Szerinte ugyanis a szegregációra az mekét. Nem lehet a gyerekeket ide-oda
lenne a válasz, hogy a gyerekeket és a pe- pakolgatni. Az iskola bezárása esetén pedagógusokat szétosztják a többi iskolában, dig éppen a baloldali képviselõk lennének
az intézményt pedig megszüntetik. Erõss az elsõk, akik tüntetni kezdenének.

Budapest100 – Népszerû volt a programsorozat

Sokan ellátogattak a Magda udvarba is
Nagy sikerrel zárult az
elõzõ hétvégén ötödik alkalommal megrendezett
Budapest100 elnevezésû
rendezvény, amelyen fõvárosi épületeket ismerhettek meg alaposabban a
kíváncsiak. Józsefvárosban is több ház kinyitotta
kapuit, a kerületben sokan látogatták meg a Horváth Mihály téri egykori
telefonközpontot, illetve a
Mátyás téri Magda udvart,
ahol a közelmúltban bemutatott Liza, a rókatündér címû magyar filmet is
forgatták.
udapest egyik elsõ ötemeletes háza, a Magda udvar
1912 óta áll a Mátyás tér 4.
szám alatt, amelyet a Löfflerfivérek terveztek. Az alagsorban hatalmas raktárat alakítottak ki a földszinti boltok részére. Az eredetileg öt, majd a hatvanas években hatemeletesre
bõvített épületben viszonylag
szûkös lakásokat hoztak létre,

B

az eredeti terveken ez nem is
szerepelt. Inkább csak városi
legendák szólnak keletkezésérõl, az egyik szerint a ház egyik
építtetõje lányát hívták Magdának, aki levetette magát az
épületrõl (a késõbbiekben is
több öngyilkosság történt itt,
ami feltehetõen a ház magasságának volt „köszönhetõ”).

Kiállítások, fényfestés,
borkóstoló

Az épület földszintjén mûködött egy ideig a Mátyás mozi is

amelyek nem igazán voltak
összkomfortosak. A homlokzatot legfõképp azok a végigüvegezett vas zárterkélyek uralják,
amelyek a sarok- és a bejárati
szélsõ tengely felett fogják öszsze a szinteket és adnak az ott
elhelyezett nagyobb lakásoknak némi eleganciát. A homlokzatot három, ismétlõdõ
dombormû is díszíti. Érdekesség, hogy az épületben mûkö-

dött egy ideig a Mátyás mozi,
jelenleg a ház földszintjén a Reménysugár Idõsek Klubja várja
a szépkorúakat.

A Magda udvar eredete
Az épület homlokzatán a Magda udvar felirat is olvasható.
Mint a ház történetét kutató
Lelkes Szilviától megtudtuk,
nem lehet pontosan tudni, miért is került ide a felirat, mert

Az április 18-19-i hétvégén a
Bródy Sándor utca 17. szám
alatti házat is be lehetett járni,
az épületet Podmaniczky László császári és királyi kamarás
építette 1885-ben, késõbb többek közt itt lakott élete utolsó
éveiben Kádár Béla expresszionista festõmûvész is. A kíváncsiak ellátogathattak többek
közt a Déri Miksa 15., a
Horánszky utca 12., a Práter utca 29/b. és Víg utca 18. számú
házakhoz is, megtekinthetõ
volt a Horváth Mihály téri egykori telefonközpont is.
Az egyes helyszíneken kiállítás, gyerekprogramok, borkóstoló, fényfestés, tûzzsonglõrbemutató, háztörténeti séta,
filmvetítés is várta az érdeklõdõket.
N.M.
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Nefrológiai szakrendelés Józsefvárosban
Tisztelt betegek, kollégák és háziorvosok!
Ez év januárjától dolgozom a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál; belgyógyászati, diabetológiai és nefrológiai szakrendelést tartok. Mivel 2015ig nefrológiai szakrendelés intézetünkben nem
volt, ezúton szeretném tájékoztatni mind a leendõ
pácienseket, mind a tisztelt kollégákat arról,
hogy mely panaszok, tünetek esetén érdemes felkeresni a nefrológiai rendelést.

E

lõször a vizeletben kimutatott kóros eltéré-

Pályázati felhívások
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot hirdet „A Józsefvárosban mûködõ
önszervezõdõ közösségek, továbbá mûvészek és sportolók pályázati támogatásáról”
szóló 22/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a kerületért tevékenykedõ szervezetek, magánszemélyek támogatására:
a) Társadalmi és civil szervezetek, alapítványok részére, illetõleg Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ mûvészek részére.
A pályázat célja a szociális ellátásról, a
kulturális programokról, valamint az
egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti,
a lakosság önszervezõdõ közösségeit érintõ tevékenységek támogatása, különös tekintettel az idõsekkel kapcsolatos programokra, az esélyegyenlõségre való törekvést segítõ tevékenységekre és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre. A
támogatásra 15 millió Ft keretösszeg áll
rendelkezésre és a pályázaton elnyerhetõ
legnagyobb összeg 3 millió Ft. A projekt
megvalósításának végsõ határideje: 2015.
december 31. A pénzügyi elszámolás végsõ határideje: 2016. február 15.
b) Társadalmi és sportszervezetek, alapítványok részére, illetõleg Józsefvárosban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezõ sportoló nevében az a szervezet,
ahol a sportoló igazolt versenyzõ.
A pályázat célja, hogy az önkormányzat
segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat,
szélesítse a színvonalas sportprogramok
kínálatát, tartalmas szabadidõ-eltöltést kínáljon az érdeklõdõk számára, figyelmet
fordítva az esélyegyenlõségre való törek10

seket – fehérje, sok fehérvérsejt, vörösvértest jelenlétét említem. Ez a szûrõvizsgálat egyébként az alapellátás nélkülözhetetlen része. Jó hír, hogy a fehérje kimutatására a korábbi nehézkes és pontatlan vizeletgyûjtés helyett ma már
a reggeli elsõ vizelet is
megfelelõ
információt
nyújt (fehérje- v. albumin/kreatinin-hányados).
Egyéb tünetek – pl. nehezen beállítható vérnyomás, visszatérõ húgyúti
fertõzések, vasra és vitaminra nem reagáló vérszegénység, illetve ödémák-

vést segítõ tevékenységekre. A támogatásra 1,5 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre és a pályázaton elnyerhetõ legnagyobb
összeg 150.000 Ft. A projekt megvalósításának végsõ határideje: 2015. december 31.
A pénzügyi elszámolás végsõ határideje:
2016. február 15.
c) Egyházak, egyházi szervezetek, alapítványok részére.
A pályázat elsõdleges célja, hogy a Józsefvárosban mûködõ egyházak, egyházi
szervezetek, alapítványok támogatáshoz
juthassanak, mely segíti további közösségszervezõ, szociális ellátó, kulturális programszervezõ, valamint az
egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodásukat, különös tekintettel az idõsekkel
kapcsolatos
programokra, az esélyegyenlõségre való
törekvést segítõ tevékenységekre és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájárul a kerületben található épületállomány felújításához. A támogatásra 6 millió Ft keretösszeg
áll rendelkezésre és a pályázaton elnyerhetõ legnagyobb összeg 500.000 Ft. A projekt megvalósításának végsõ határideje:
2015. december 31. A pénzügyi elszámolás
végsõ határideje: 2016. február 15.
d) Nemzetiségi önkormányzatok részére.
A pályázat elsõdleges célja, hogy a Józsefvárosban mûködõ nemzetiségi önkormányzatok támogatáshoz juthassanak,
mely segíti további közösségszervezõ,
szociális ellátó, kulturális programszervezõ, valamint az egészségügyi, köznevelé-

fellépése esetén is segíthet a nefrológus.
A szív- és májbetegek kezelésében gyakorta szükséges vizelethajtás optimalizálására is elõnyös lehet a konzultáció.
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok a vesemûködés kifejezett károsodását
igazolják – ami számos egyéb szervi betegség szövõdménye is lehet –, nefrológiai gondozás szükséges. Ez a diétás tanácsadás, a gyógyszeres kezelés megfelelõ módosítása mellett a vérképzés kezelésre történõ felkészítést is jelenti.
Szeretném munkámat az Önökkel történõ legjobb együttmûködéssel, magas
színvonalon végezni.
Szeretettel várom Önöket. Jó munkát
és jó egészséget kívánok!
Dr. Kovács Andrea
belgyógyász - nefrológus szakorvos
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

si, gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodásukat, különös tekintettel az
idõsekkel kapcsolatos programokra, az
esélyegyenlõségre való törekvést segítõ
tevékenységekre. A támogatásra 5.807.000
Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre. A projekt megvalósításának végsõ határideje:
2015. december 31. A pénzügyi elszámolás végsõ határideje: 2016. február 15.
A pályázatokkal kapcsolatos dokumentáció – kiírás „A Józsefvárosban mûködõ
önszervezõdõ közösségek, továbbá mûvészek és sportolók pályázati támogatásáról” szóló 22/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet alapján történik.
Érvényesen pályázni
2015. május 15-én 24
óráig lehet – az egyházi
pályázat esetében 2015.
május 31-én 24 óráig –, a rendelet 1. számú
mellékletét képezõ pályázati adatlap és
nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult
aláírásával lehet, melyet postai úton vagy
személyesen kell eljuttatni a Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal Támpontjára vagy a
Humánszolgáltatási Ügyosztályára (1082
Budapest, Baross utca 63-67. III. emelet
325-ös szoba).
A dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat – amennyiben az a pályázó
esetében értelmezhetõ – hiánytalanul kell
csatolni.
A dokumentumok elérhetõek Józsefváros honlapján (www.jozsefvaros.hu), és
hozzáférhetõek a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat hirdetõtábláján is. Információ kérhetõ a Humánkapcsolati Iroda
459-21-94 és 459-21-30-as telefonszámain.

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai

kek magukban is meglelhetik a bátorság,
jószívûség és éles eszûség sárkányokat is
Budapest, VIII. József krt. 70.
legyõzõ erejét.
Telefon: 06-1-313-9883
Jegyárak: felnõttjegy: 800 Ft (klubkárwww.jozsefvarosigaleria.hu
tyával 700 Ft); gyerekjegy: 600 Ft (klubkártyával 500 Ft); családi jegy (2 felnõtt,
KIÁLLÍTÁS
december 31-ig. Egyéni alkalmi belépõ max. 3 gyerek): 2500 Ft (klubkártyával
Jelmezek, bábok, színházi tervek
2000 Ft); kedvezményes Hétmérföldes
(gyerek, felnõtt): 1000 Ft/fõ/alkalom.
Kovács Yvette Alida díszlet- és jelmezterbérlet: 2000 Ft/fõ (felnõtt), 1000 Ft/fõ
vezõ és Matyi Ágota látványtervezõ mû- JÓZSEFVÁROSI
(gyerek). 3 tetszõlegesen választható
SZABADEGYETEM
vész közös kiállítása
szombati programra érvényes az évad so A kiállítás május 2-ig tekinthetõ meg. Gyógyító pszi-erõk-paranormális hatások rán 2015. május 31-ig. Józsefvárosban élõ
Tárlatvezetés és beszélgetés a mûvészek- az orvoslásban és a természetgyógyászat- gyermekeknek a szombati programokra a
ban
kel: április 30., csütörtök, 18 óra
belépés díjtalan!
A személyes beszélgetés során lehetõség Elõadó: Paulinyi Tamás író, pszi-kutató, a
ELÕADÁS - TÖRTÉNELEM
nyílik bepillantani e mûvészeti ág és szak- SZINTÉZIS Szabadegyetem igazgatója
Az ötvenes évek
ma mindennapi valóságába, az alkotó fo-  április 24., péntek, 18 óra
Dr. Tóth József történész
Lássuk közelebbrõl, mit tudunk a titokzalyamtokba, a mûhelytitkokba.
elõadása
Kiállításaink hétköznap 9–18, szomba- tos gyógyerõk múltjáról és jelenérõl, és mi
 április 28., kedd, 15 óra
ton 10–13 óráig látogathatók. A kiállítások- az, ami ezek közül a jövõ orvoslását is telAz 1950 és 1955 közötti
ra és a kapcsolódó programokra a belépés jesebbé teheti.
éveket „Rákosi-korszakBelépõ: 500 Ft (klubkártyával 400 Ft). A
díjtalan.
nak” is szokták nevezni.
jegyek megvásárolhatók elõvételben a
MESÉS MUZSIKÁK –
Ezt az idõszakot a feszült
helyszínen.
MUZSIKÁS MESÉK
nemzetközi helyzetbõl
Bérletes gyerekprogram-sorozat óvodá- HÉTMÉRFÖLDES CSALÁDI
következõ háborús készültség és szigorúJÁTÉKBIRODALOM
soknak, kisiskolásoknak
an ellenõrzött belsõ „rend” jellemezte,
 április 25., szombat
 április 24., péntek, 10 óra
amiben hazánk „nem rés, hanem erõs bás10–14 óra: Aranyalma Kézmûves Mûhely tya a béke frontján” szerepében volt.
Gyllus Vilmos-koncert: Tavaszi dalok
Gryllus Vilmos dalait dúdolják kicsik és 10–14 óra: Csigabiga Palota Baba-mama A belépés díjtalan.
nagyok, nemcsak a babák és a gyerkõcök, klub: babaház és játszóház kicsiknek és naFILMKLUB – „MÛVÉSZTÁRhanem a felnõttek kedvencei is. Ezen a gyoknak
pénteken a tavaszi csicsergést hozza kö- 11 óra: Aranyalma Páros: Szép Szent SAKRÓL FILMNYELVEN”
György vitéz–ze- Sulyok Gabriella rövidfilmjei
zénk a sok vidám nóta.
nés mesejáték. A  április 29., szerda, 19 óra
Jegyárak: kedvezményes csoportos alkirálylányt kisza- Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikuskalmi belépõ (10 fõtõl): 600 Ft/fõ/alkalom;
badító napvitéz mûvész számos filmet készített képzõmûkedvezményes csoportos bérlet (10 fõtõl):
zenés-mesés-tán- vészekrõl. Ezekbõl nyújt válogatást az es1500 Ft/fõ. 3 tetszõlegesen választható
cos történetén ke- te, melynek második felében beszélgethepénteki vagy iskolai elõadási napon zajló
resztül a gyerme- tünk az alkotókkal. A belépés díjtalan.
programra érvényes az évad során 2015.

„Életem és történelmem”
Zene-fere Devich János csellómûvésszel
A Józsefvárosi Galériában havi rendszerességgel megrendezésre kerülõ Zene-Fere Klubban ezúttal Devich János
csellómûvész, zeneakadémiai professzor volt Kovács Zalán
László tubamûvész beszélgetõtársa.
hangfelvételekkel fûszerezett baráti hangulatú beszélgetésbõl
megtudhattuk,
hogy édesapjának – aki a Szépmûvészeti Múzeum restaurátoraként dolgozott – nagy szerepe
volt abban, hogy mûvészi pályára lépett. Bár testvérével
együtt elõször hegedülni tanult,
gyorsan kiderült, hogy számára
a cselló a megfelelõ hangszer.
Felvillantak a középiskolás évek
és a kitûnõ érettségi emléke,

A

melynek örömét beárnyékolták
1956 õszének történései, majd
szóba kerültek a Zeneakadémia
hallgatójaként eltelt évek, és
megidézõdött az egykori tanár,
Friss Antal, illetve egy római
ösztöndíj emléke is.
Az örök városból visszatérve
– melyhez ma is erõsen kötõdik
– megalapította a Kodály-vonósnégyest. A zenekar 50 lemezt adott ki, és 30 éves fennállása alatt bejárta a világot. Kon-

A mûvész a Kodály-vonósnégyessel körbeutazta a világot

certeztek többek között Norvégiában, Skóciában, Irakban, Peruban, Kínában, Japánban, miközben a mûvész mindig fordított idõt arra is, hogy megismerje az ott élõk mindennapjait,
gondolkodását, szokásait. Kiderült az is, hogy eközben hosszú

éveken keresztül az Operaház
zenekarának szólamvezetõ zenésze volt, ami már önmagában
teljes embert kívánna. Egy idõ
után elfogyott az ifjonti energia,
és a szólamvezetõ zenészbõl tanár, majd rektori tanácsadó lett,
amit már össze tudott hangolni
a vonósnégyes tagjaként végzett
munkájával és a számos utazással is.
Mindezt nem tudta volna végigcsinálni feleségének támogatása nélkül. Három fia végül
nem követte õt a mûvészi pályán – újságíró, tanár és jogász
lett belõlük – egyik unokája,
Gergely azonban ismét visszahozta a zenét a családba, és
nagyapja nyomdokaiba lépve
csellózni kezdett, nem kis sikerrel. Ma már õ játszik és gyakorol
nap mint nap nagyapja egykori
hangszerén.
T.O.
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PROGRAMAJÁNLÓ

A POLGÁROK HÁZA
PROGRAMJAI
 Április 29. szerda, 10.00:
Batthyány-Strattmann László Idõsek Akadémiája. „Beszélgetés az idõsödésrõl”
címmel Dr. Iván László professzor interaktív sorozata a
közönség aktív részvételével. 4. rész: Az idõsödés lelki
jellemzõi (esélyek és kockázatok).
 Április 29. szerda, 18.00:
Kampányok kampánya –
1990. A Nemzeti Fórum
Egyesület Kölcsey Körének
szervezésében. Köszöntõt
mond: Lezsák Sándor, az Or-

szággyûlés alelnöke és Dr.
Horváth Béla, a Nemzeti Fórum Kölcsey Körének vezetõje. Felkért hozzászólók:
Dr. Balsai István alkotmánybíró és még sokan mások.
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BOLHAPIAC

Egyre népszerûbb a megújult ifjúsági park

Idõpont: 2015. április 24.,
péntek, 17–19 óra

Idén második alkalommal rendeztek sportnapot a FiDo
téri közösségi házban. A gyermekek kötélhúzásban és
különbözõ labdajátékokban mérték össze tudásukat.

Helyszín: KESZTYÛGYÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ,
1085 Bp. Mátyás tér 15.
Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt
a Nagycsaládosok
Egyesületével közösen
megrendezett
Kesztyûgyári Bolhapiacra!
Ha van olyan ruhád,
használati tárgyad, amit
meguntál vagy kinõtted,
de még tiszta és jó állapotú, akkor hozd magaddal
és cseréld el!
Pénzre nem lesz
szükséged, itt
a használati tárggyal
tudsz fizetni!

tavaly õsszel megújult FiDo téren több versenyszámban
indulhattak kicsik és nagyok: kosárra dobásban, asztali
fociban, kidobósban és dekázásban. Az erõsebbek kötélhúzásban is kipróbálhatták magukat, a kidobós játékba a családok is
beszálltak. A labdás játékok mellett lufikötözéssel is megismerkedhettek azok, akik
nem ijedtek meg a túlfújt ballonok pukkanásától. A sportnap részeként – a húsvétot felidézendõ – a téren elrejtett
piros papírtojásokat
kellett megtalálni és a
gyûjtõpontra vinni.

A

A JÓZSEFVÁROSI JOBBIK NYUGDÍJAS BARÁTI KÖRÉNEK SZERVEZÉSÉBEN: Az én 56-om – A Corvin köz igaz
története. Elõadó: Murányi Levente Corvin közi harcos, az
56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója. Idõpont: 2015. április
23., csütörtök, 18 óra. Helyszín: VIII., Baross u. 126.
Bevezetõt mond: Dúró Dóra országgyûlési képviselõ.
A rendezvény ingyenesen látogatható!
Információ: Huszár Péter, tel: 06 70 372 3120

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Szobanövényeink tavaszi gondozása
z egyre hosszabb nappalok és erõsebb
fény hatására szobanövényeink elkezdenek intenzívebben növekedni. Számukra is kitavaszodik, még akkor is, ha az egész esztendõt a
lakásban töltötték és továbbra is ott maradnak.
Elsõ lépés a gyakoribb öntözés, és kéthetente elkezdhetjük tápoldatozni õket. A fás szárú szobanövényeket metsszük meg. Vágjuk le az elszáradt ágakat, megbarnult leveleket, alakítsunk a növény formáján. A rendszeres újraültetés nagyon fontos a tápanyagigényes növényeknél. Ha elkezd növekedni, gyökerekkel sûrûn
átszõtt talaja hamar kiszárad, az öntözõvízbõl
visszamaradt sók miatt elszikesedik, ez mind
hátráltatja a növény fejlõdését. A helyhiány, a
kinõtt cserép gátolja a növény fejlõdését. Visz-

A
Tükör, a térnövelõ
a kicsi a lakásunk
vagy szûknek érezzük a bútoroktól, egy jó helyen elhelyezett, szép formájú tükörrel optikailag
megnagyobbíthatjuk a szobát. Segítségükkel a terek
kétszer akkorák lesznek,
mint valójában. Meg tudják
változtatni a lakás teljes
hangulatát, megvilágítják a
sötét zugokat. Tágíthatnak
egy szûk folyosót, lépcsõfeljárót. Különös, egyedi
hangulatot varázsolhatunk
velük a nappalinkba. Ide
nagyobb méretû, sík tükrök
szükségesek, helyüket is
alaposan, megfontolva kell
megválasztanunk és akár
hosszában is felakaszthatjuk õket. Ily módon elérhetjük, hogy a szoba – érzésre
– kétszer akkora lesz, viszszatükrözik a fényt, így
amellett, hogy mélységet
adnak neki, világosabbá is
teszik a helyiséget.

H

Yorkshire pudding
tradicionális angol marhasült elképzelhetetlen e köret nélkül, ami eredetileg egy
külön étel volt. Valójában nem
is pudingról van szó, hanem
egy palacsintaszerû tésztából
készült felfújtról, amit bármilyen sült hús szaftjából készült
mártással leönthetünk. Remek, különleges köret lehet magyaros sült húsok mellé is! Édességként pudinggal, fagylalttal, lekvárral fogyaszthatjuk. Megtölthetjük, leönthetjük bármilyen sós vagy édes krémmel, egy kicsit más

A

szavághatjuk gyökérzetét, majd ültessük nagyobb edénybe, hogy erõteljesebben fejlõdjön.
Gyakran elõfordulhat, hogy kártevõk szaporodnak el a virágedényben. Ezektõl is újraültetéssel, a régi talaj lemosásával, kicserélésével
lehet megszabadulni. Meg fogják hálálni a
gondoskodást! A szépülés, változás már az elkövetkezendõ néhány hétben látványos lesz.

jelleget ad megszokott mindennapi ételeinknek! Leginkább a
képviselõfánk tésztájához hasonló, de egyszerûbb elkészíteni. Bár a recept nagyon egyszerû, könnyen elrontható. Úgy tökéletes, ha jó magasra feljön
(kb. 10 cm-re) és a közepén egy
kis mélyedés keletkezik. Ide
kell majd önteni a mártást. Sütés közben nem szabad kinyitni a sütõ ajtaját és
nem szabad kivenni túl hamar sem, mert összeesik. Elkészíthetjük egészben egy tepsiben
vagy muffinformában. Az utóbbi manapság
népszerûbb és mutatósabb.

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Yorkshire pudding
Hozzávalók:
4 tojás, 2 dl tej, 20 dkg liszt, só,
olaj.

Elkészítés:
A sütõt 200 fokra melegítjük,

ezalatt a tészta hozzávalóit
alaposan kikeverjük. A 12 darabos muffinforma aljába kevés olajat öntünk. Betesszük a
forró sütõbe és kb. 15 perc
alatt addig hevítjük, amíg az

olaj sercegni és kissé füstölni nem kezd. Kiveszszük és gyorsan a mélyedésekbe töltjük a
tésztát, úgy, hogy körülbelül a formák feléig érjen. Visszatesszük a sütõbe és 20-25 perc alatt
aranybarnára sütjük.
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MOZAIK
Tavaszi dal

Rendõrségi hírek
Rendõrkézen a harmadik támadó is
Egy Népszínház utcai pincehelyiségben április elsején három
férfi olyan súlyosan bántalmazott egy férfit, hogy az belehalt
sérüléseibe. Mint azt korábban megírtuk, az elkövetõk közül
kettõt már elfogtak a rendõrök, harmadik társuk ellen pedig
körözést adtak ki. L. Károly végül április 14-én önként feladta
magát a Budapesti Rendõr-fõkapitányságon.

Újabb dílereket kaptak el
R. Róbert, R. Klaudia, B.
Honoráta valamint egy
fiatalkorú társuk egy Kõris utcai lakásban kábítószert terjesztett. A házkutatás során a rendõrök
kábítószert és készpénzt
foglaltak le. Ellenük új
pszichoaktív anyaggal
való visszaélés bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a kerületi rendõrkapitányság.

Garázdaság az aluljáróban
A Blaha Lujza téri aluljáróban április 10-én délután kettõ óra
körül szóváltásba keveredett P. József 38 éves budapesti lakos
C. Zoltán 29 éves miskolci lakossal. Ennek során kölcsönösen
bántalmazták egymást, aminek a kiérkezõ rendõrök vetettek
véget. Ellenük a józsefvárosi rendõrkapitányság indított eljárást garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt.

Autót rongált
A rendelkezésre álló adatok szerint L. László 27 éves budapesti lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy április 15-én
21 óra körül egy Diószegi Sámuel utcai lakóház elõtt parkoló
személygépkocsi ajtaját rángatni kezdte, majd annak bal elsõ
tükrét lerúgta, a bal elsõ és hátsó ajtó kilincsét pedig letörte. A
rendõrség garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt indított ellene eljárást.

Apróhirdetés
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 21 éve vállalom kedvezõ
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 06-70-550-0269
Kivehetõ fogpótlások készítése,
javítása, József krt. 59-61. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 06-30334-1963
Borostyán ékszert aranyáron vásárolunk! 10.000-100.000 Ft-ig. A
sárga golyós, akár 1.000 Ft/gramm.
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása.
V. ker., Haris köz 1., LUCIA Galéria.
Tel.: 780-5624; e-mail: luciagaleria@gmail.com
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átvesszük. VI. Andrássy út 16., Tel.:
266-4154. Nyitva: H-Sz: 10-17-ig,
Cs.: 10-19-ig
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Elvált vidéki fiatalasszony, Budapest belsõ részén felújításra szoruló kis öröklakást venne. Várhatok a
beköltözéssel, ha szükséges.
06/30-4421791
FOGTECHNIKUS Fogsor javítása,
készítése, rövid határidõvel, orvosi
háttérrel. VII. ker., Klauzál u. 23.
T: 06-20/531-4161
62 nm-es, kétszobás lakást, kisebbre cserélnénk, bármelyik kerületbe. Sürgõs. Tel.: 06-20-422-7303
Józsefváros központjában, utcai,
82 nm-es, önkormányzati lakásom
40-50 nm közöttire cserélném.
Tel.: 780-0668
Elcserélném 60 nm-es, fsz-i,
összkomfortos, tetõtér-beépítéses,
önkormányzati lakásom kb. 35 nmesre, I. emeletig. Ráfizetést kérek.
Tel: 06-20-801-8087
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601

VÍZSZINTES:

1. Paolo Quagliati, olasz zeneszerzõ
(1555–1628) kikeletet köszöntõ dalának elsõ négy sorát idézzük
Lányi Viktor fordításában. Az elsõ sor. 12. Fél adag ecet! 13. Udvarhölgy a Don Carlosban. 14. Falevél alig hallható apró neszt
kelt. 16. … Game; Shirley Ellis énekes dala (THE NAME). 18. Lon
…; néhai kambodzsai politikus. 19. Eltervez eleje! 20. Ki … meg a
málnát?; Nemes Nagy Ágnes gyermekverse. 21. Község Zalaegerszeg közelében. 23. … tüze; különleges fényjelenség. 24. Az Iseum
olasz változata. 26. Nem kívánt, mégis megjelenõ vendég. 28. Az
idézet harmadik sora. 30. Egykori mérték. 31. Strázsa. 32. A harmadik személyt. 33. A szilícium vegyjele. 34. … et moi; Géraldy
versciklusa. 35. Költõi sóhaj. 37. Fél zsák! 39. Saint, röv. 41. A bór
és a kobalt vegyjele. 45. A világra jövetelt segítõ orvossal kapcsolatos. 48. Gilbert beceneve. 49. A mozgás mûvészete. 50. Par …;
légipostával. 52. Török város a görög határnál. 54. Csomót bont.
55. Jamaicai zenei mûfaj. 56. … mutantur; változnak az idõk. 58.
A francia forradalom tábornoka (Jean Baptist, 1753–1800). 60. A
számítógép alaphelyzetbe hozása, törlés. 61. Európa-kupa.

FÜGGÕLEGES: 1. Gyümölcsöt az adott évben már nem hozó fa. 2. Igazi, eredeti, németül (ECHT). 3. 1967-ben alakult angol
rockegyüttes. 4. Durva posztó. 5. Dúvadként viselkedik. 6. …
iacta est; a kocka el van vetve. 7. Római hatos. 8. Hozzá van …;
nem meglepõ a számára. 9. Orosz teherautó márka. 10. Izzás kezdete! 11. Antal, idegen változatban. 15. A háztól gyûlölettel való
távozásra kényszerítés. 17. Elektronikus Társasházi Információs
Rendszer, röv. 18. Az idézet negyedik, befejezõ sora. 22. Athén
belseje! 23. Földön kívüli filmhõs. 25. Fogadására, népiesen. 27.
Japán számítógép márka. 29. Másik jármûvel utazik tovább. 36.
Téli csapadék által borított. 38. Kézi arató eszköz fenésére szolgál. 40. Az idézet második sora. 42. … kell nézni; olasz film
(1970.) 43. Ágnes, olasz változatban. 44. … Francescatti; olasz hegedûmûvész (1902–1991). 45. …-on-Trent; Staffordshire-i angol
város. 46. Léc végei! 47. Római kettes. 51. Szálloda, több idegen
nyelven. 53. … Margalis; izraeli munkáspárti politikus (EREL).
55. Sérülés jele. 57. Miniszterelnöki Hivatal, röv. 59. Elõtagként
kettõ a jelentése. 60. Cégforma, röv.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59–61. címre. Beküldési határidõ:
április 29. A március 18-i rejtvényünk megfejtése: Seregesen menjünk
azért, tartsuk meg hazánkat, / vérrel-bérrel oltalmazzuk mi szent koronánkat. Nyerteseink: Kálmán Ádámné, Marosi Margit.
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETMÉNY
Munkatársakat keresnek
A Kisfalu Kft. vagyongazdálkodási divíziója önkormányzati
tulajdonú ingatlan (lakás-, helyiség-, telekhasznosítás)
elidegenítéséhez:
 irodavezetõ munkakörbe munkatársat keres.
Az Elidegenítési Iroda leendõ vezetõjével személyével szemben
támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– ingatlangazdálkodásban szerzett tapasztalat,
– legalább 1 év vezetõi tapasztalat,
– hátralék–beszedési- és behajtási ismeretek,
– pénzügyi ismeretek,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
– irányító, szervezõ képesség,
– magas szintû verbális kifejezõképesség,
– stabil számítógépes program ismeret,
– magabiztos tárgyalóképesség,
– problémameglátó- és megoldó képesség.

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
– hasonló területen szerzett tapasztalat elõny,
– precizitás,
– önálló munkavégzési képesség,
– problémameglátó- és megoldó képesség.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: 2015. május 1.
 mûszerész munkakörbe munkatársat keres.
A mûszerész személyével szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– elektronikai mûszerész iskolai végzettség,
– mûszerész munkakörben szerzett tapasztalat,
– problémameglátó- és megoldó képesség.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: 2015. május 1.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal

Fényképes önéletrajzaikat fizetési igény megjelölésével az
alábbi elérhetõségeken várjuk:
Postai úton a Kisfalu Kft. címére (1084 Budapest, Német utca
17-19., Személyügyi Iroda) történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: irodavezetõ, admiA Kisfalu Kft. parkolás üzemeltetéssel foglalkozó divíziója:
nisztrátor, mûszerész. Elektronikus úton: a Kisfalu Kft.
 adminisztrátor munkakörbe munkatársat keres.
Személyügyi Iroda részére:
Az adminisztrátor személyével szemben támasztott követelszakaly.bernadett@jpsz.hu e-mail címen keresztül, vagy
mények:
személyesen: Kisfalu Kft. Személyügyi Iroda
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
(1084 Budapest, Német u. 17-19.).
– középiskolai végzettség,
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