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Egyre virágosabb Józsefváros
Föld-napi programok a kerületben

ÖNKORMÁNYZAT
Átadták a Józsefváros Rendjéért kitüntetéseket

A rendõrség a biztonság letéteményese
Az évente megrendezett rendõrség napja alkalmából adták át az önkormányzat
által adományozott Józsefváros Rendjéért kitüntetéseket. Kocsis Máté beszédében a kerület lakóinak nevében köszönte meg az áldozatos munkát a józsefvárosi rendõröknek, utalva arra, hogy az elmúlt évben 35 százalékkal csökkent
a közterületen elkövetett bûncselekmények száma. A polgármester reményét
fejezte ki, hogy a Belügyminisztériummal együttmûködve az évtized végéig új,
korszerû épületbe költözhet a VIII. kerületi rendõrkapitányság.
lok kitûzésére. „A hasznos és
áldozatos rendõri munkát látva kitûzhetjük magunk elé,
hogy Józsefváros közbiztonsági szempontból az évtized végére a budapesti kerületek élmezõnyébe tartozzon. Az a tény
pedig, hogy tavaly 35 százalékkal csökkent a közterületen
elkövetett bûncselekmények
száma, önmagáért beszél”–
mondta Kocsis Máté. Ez azért is
jelentõs eredmény, tette hozzá a
polgármester, mert egyre durvuló környezetben kell a rendõröknek a hivatásukat végezni.
Kocsis Máté polgármester adta át a kitüntetéseket
De a folyamatosan javuló tendenciák azt mutatják, hogy van
józsefvárosi rendõrség eredményes értelme a becsületes, hasznos és jó munkának.
bûnüldözõ munkáját mi sem jellemzi
A lakossági visszajelzések is nagyon
jobban, minthogy a kerületi állományból pozitívak, a józsefvárosiak most már elishatvanhatan vehették át a Józsefváros merõen beszélnek a rendõrökrõl, nem
Rendjéért kitüntetést. Az eseményen megje- „szükséges rosszként”, hanem a biztonlent Bucsek Gábor budapesti rendõrfõkapi- ság letéteményeseiként gondolnak rájuk.
tány és Molnár Gábor VIII. kerületi kapi- Kocsis Máté elmondta, hogy a kerületi
tányságvezetõ. A kitüntetéseket Kocsis Má- rendõrök az elmúlt évben kiemelkedõen
té adta át.
jól végezték a dolgukat, ami sok áldozattal
is járt a részükrõl. Józsefváros vezetése ezDurvuló közegben
zel a díjjal hálálja meg átlagon felüli teljesítátlagon felüli teljesítmény
ményüket, ami egyben motiváció is a jövõA polgármester köszöntõjében kiemelte, re nézve. Biztosította az egybegyûlteket,
hogy a kerületi rendõrség tavalyi eredmé- hogy továbbra is számíthatnak az önkornyeit ismerve okunk van még nagyobb cé- mányzat támogatására. Végül a polgármes-

ter reményét fejezte ki, hogy az évtized végére valóra válik az a közös álom, hogy a
VIII. kerületi rendõrök egy modern, a munkájukat maximálisan kiszolgáló épületbe
költözzenek – ez is erõsítené a rendõrség tekintélyét.

Továbbra is
magas színvonalon
A kerületi rendõrkapitány büszkeségét fejezte ki, hogy a díjazottak közül országosan
Józsefvárosban kapott a legtöbb rendõr kitüntetést – ez is bizonyítja, hogy milyen
színvonalas munka folyik a városrészben.
Molnár Gábor beszédében megköszönte a
polgármesternek, hogy a kerület is értékeli
a helyi rendõrök eredményeit és erõfeszítéseit. A bûnügyi szolgálati ág megfeszített
munkáját jól mutatja, hogy az ügyek száma
az idén 2500-ról 2000 alá csökkent és a rendészeti osztály is jelentõs eredményekkel
büszkélkedhet az elkapott rablók, tolvajok
és lefülelt kábítószer-kereskedõk tekintetében – összegzett a rendõrkapitány. Molnár
Gábor végül megköszönte kollégái munkáját, és azt kívánta, hogy továbbra is ezt a teljesítményt nyújtsák.
Z.B.

A

A Józsefváros Rendjéért
kitüntetést kapták:
Arnóczki Gábor, Asztalosné Berkes Anita, Bajsz Anett, Balda Brigitta, Barátki
Norbert Krisztián, Bari Hajnalka Sára,
Bártfai Bernadett, Beitler Beáta, Blaskó János Lászlóné, Boros Györgyné, Csank
Zsuzsanna, Csürök Gergely, dr. Fejes Péter, dr. Kerek Béla, Faragó Szuhay Ágnes,
Fórizs Péter, Frittmann Istvánné, Gégény
József, Granados-Casas Erika, Grezner
Eszter, Hegedûs László, Hortobágyi
Ádám László, Illés Anita, Jobbik Tamás,
Kis Andrea Mária, Kovács Krisztina,
Kõrösi Ádám, Lakatos Lilla Sarolta, Lévai
Hatvanhat rendõri dolgozót díjaztak
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Molnár Gábor: A megfeszített munka
meghozza az eredményét

Eleonóra, Lukács Bálint, Lukács Norbert,
Mikula Máté, Modláné Balog Anikó Melinda, Muza János, Nagy Tímea, Nagyné
Pataki Éva, Nárai Balázs, Obbágy Gábor,
Oláh Henrietta, Orosz Tünde, Papp László, Paragh Attila, Pardi Zsuzsanna,
Pázmándi András, Pete Erzsébet, Plaszkó
Stella Cintia, Prazsákné Papp Andrea,
Pethõ Ákos László, Ragány Péter, Rauf
Fatime, Sztanek Bernadett, Takács Anikó,
Tanka Benedek, Schmidt Roland, Skivraha Péter, Sulányi Vilmos, Szabó Tamás,
Szarka Viktória Éva, Szénási Attila,
Szilágyi Zoltán, Szívós Andrea, Tolnay
Krisztina, Varga Edit, Varga Miklós,
Verlaet Péter, Zékány Attila.

KÖRNYEZET
A Föld napja

Ovisok lepték el a Füvészkertet
A Föld napja alkalmából a kerület óvodásai az önkormányzat támogatásának
köszönhetõen kisebb csoportokba osztva látogathatták meg a Füvészkertet. A
gyermekeket és az óvó néniket szakemberek vezették körbe a kertben, a séta
közben hallhattak arról is, mi mindent tehetnek környezetük, a természet, a
Föld megóvása érdekében.

Gyerekzsivajjal telt meg a Füvészkert

Gyerek-virág óvodásai kíváncsisággal
telve az elsõk között érkeztek szerdán
délelõtt a Füvészkertbe. Mint Lukács Marianna óvónõ elmondta, egy hetet készültek
a Föld napjára: sokat beszélgettek a környezet védelmérõl, a szelektív hulladékgyûj-

A

A Föld napja eredete
Egy amerikai egyetemista, Denis Hayes
1970. április 22-én mozgalmat indított el a
Föld védelmében, már a kezdetekben több
mint 25 millió honfitársa állt az ötlet mögé. A mozgalom világméretûvé vált, a Föld
napján a legtöbb országban akciókkal,
programokkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A magyarországi Föld napja mozgalom az idén ünnepli 25. évfordulóját.

tésrõl, virágokat ültettek, a cserepes növényeknek frissítették a földjét és játékos feladatokon keresztül is ismerkedtek a gyerekek a természet védelmének fontosságáról
Napközben több más óvoda – a Kincskeés lehetõségeirõl.
resõ, a Várunk rád, a Napsugár, a Mesepalota, a Tátika, a Pitypang, a Százszorszép, a
Sokan elõször jártak itt
Napraforgó, a Katica – nagycsoportosai is
Az ovisok örömmel járták körbe a Füvész- ellátogattak a Füvészkertbe az önkormánykertet. A magyarországi növényvilág meg- zat támogatásának köszönhetõen.
N.M.
tekintése után betértek az üvegházba, a fiúknak nagyon tetszettek az afrikai sivatagi növények,
a lányok inkább a szabadtéri
virágokban gyönyörködtek. Sokan nem látták még, milyen növény is „igazából” a kivi, nagy
sikert arattak a kókuszpálmák
is. „Nagycsoportosokkal érkeztünk, óriási élmény ez számukra, sokan az elsõ alkalommal
vannak itt” – mondta Lukács
Marianna.

Tudományfesztivál a Múzeumkertben

Tanulni a csodák átélésével
Robotikabemutató, drónreptetés, elektromos autó és még megannyi csoda
várta a gyerekeket, családokat és az érdeklõdõket az ötödik Tudományfesztiválon. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében izgalmas programokat és elõadásokat tartottak április 22-én és 23-án. A fesztivál megnyitóján Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere mondott beszédet.
mmár második alkalommal hangolták
össze a Tudományfesztivált a Föld napja
rendezvénysorozattal, hogy élményeken
keresztül keltsék fel a figyelmet a tudományok és a környezetvédelem iránt. A Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára,
V. Németh Zsolt szerint ez a program a
gyermekeket arra invitálta, hogy élményeket szerezve, kalandként tekintsenek a környezet védelmére. „Nem csak a nap, a víz, a
szélenergia tekinthetõ megújuló energiaforrásnak, hanem a kíváncsi gyermeki elme is
egy megújuló energiaforrás lehet” – mondta V. Németh Zsolt. Sántha Péterné beszédében felhívta a figyelmet a Föld értékeire,
amelybõl korábban csak annyit fogyasztottunk, amennyi a biológiai szükségletünk
volt, ám mára már a korlátok nélküli termelés bûvöletében szennyezzük a környezetet.

Józsefváros alpolgármestere emlékezetett
arra, hogy a környezet megóvásáért vívott
harcban egy újabb lépés a Tudományfesztivál is.
A rendezvényen az érdeklõdõk többek
között nézhettek napkitörést távcsövön keresztül, beülhettek a sûrített levegõvel haj-

I

A gyerekek kipróbálták a pneumobilt is

tott pneumobilba vagy az elektromos autóba. Kipróbálhatták a Mézga család címû
rajzfilmben oly’ sokat hangoztatott „gondolatátvivõ kézi készülék” megvalósult modelljét, azaz az EEG-t, amely a sérült embereknek segít robotkar vagy kerekesszék irányításában.
Mindezek mellett még seregnyi élmény
és elõadás volt a Múzeumkertben. A programokra a kerületi általános iskolák és óvodák csoportjai is kilátogattak.
B.R.
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TÁRSADALOM
A tûosztogatást támogató Sárosi Péternek nem tetszik a drogellenes munka

A TASZ beperli kerületünket
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezet beperli Józsefvárost, mert
szerintük az önkormányzat titkolja, hogy mit tesz a droghelyzet kezelése érdekében. Miközben köztudott, hogy az újjáalakult Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) csak az idén már négy alkalommal ülésezett, a kerület drogellenes stratégiája pedig elkészült és bárki számára hozzáférhetõ.
Ráadásul az önkormányzat és a rendõrség együttmûködésének – a felderítésben nagy szerepe volt a térfigyelõ kameráknak is – köszönhetõen az elmúlt
hónapokban több terjesztõ is rendõrkézre került.

S

árosi Péter, a TASZ drogpolitikai prog- hogy beperli a „titkolózó” Józsefvárost. Szeramvezetõje a napokban jelentette be, rinte ugyanis az önkormányzat titkolja „pontosan mit is tesz a drogügyi helyzet kezelése érdekében”. Úgy gondolja, „kevés valóban szakmai értéket képviselõ
munka zajlik a háttérben”. Kérdés
azonban, hogy egy drogok legalizálásáért nyíltan kiálló, a tûosztogatást támogató, ráadásul szakmai végzettség
nélküli ember által képviselt „szakmai
érték” mit jelent valójában.
A híresztelésekkel ellentétben Józsefváros drogellenes stratégiája –
közel egy tucat civil szervezet és számos egészségügyi és szociális intézmény bevonásával – elkészült, és az
Ismert szakemberek állították össze
bárki számára hozzáférhetõ. A muna kerület drogellenes stratégiáját
kában a drogok legalizálásáért kiálló

Utca hangja
Ön támogatná-e a Kék Pont
visszatérését, illetve belövõszoba létesítését a kerületben?
Tavaly szüntette be tevékenységét a kerületben csak
tûosztogatók néven emlegetett Kék Pont Drogkonzultációs Központ. Jogvédõ szervezetek azóta támadják Józsefváros vezetését és azt
szeretnék, ha a Kék Pont
visszatérne Józsefvárosba,
sõt a kábítószer-használók
számára belövõszobát is terveznek.

és a tûosztogatás folytatását támogató emberek helyett, valódi szakemberek vettek
részt: ismert toxikológusok, addiktológusok, jogvédõk és szociális területen dolgozók. A stratégia célja, hogy segítse a drogbetegeket a gyógyulásban, a drogkereskedõk
elfogását rendvédelmi kérdésként kezeli, és
kiemelt szerepet kap a prevenció is.
Sárosi Péter korábban az SZDSZ
kábítószerügyi
szakértõjeként is
dolgozott, illetve
tagja volt a Kendermag Egyesületnek, amelynek
egyik célja volt,
hogy Magyarországon legalizálják a kenderszármazékokat. Sárosi Péter és
a TASZ jelenleg a Szoba a nyolcban elnevezésû akcióval kampányol: egy olyan helyiséget szeretnének kialakítani Józsefvárosban, ahol a kábítószer-élvezõk beadhatják
maguknak a drogokat.

pont ide? Miért nem viszik általán nem támogatom. Nem
más kerületekbe?
segíteni kell a drogost a szerhasználatban, hanem inkább
 Attila, 30
tiltani kell. Inkább szigorítanék
éves (szerelõ) a törvényeken.
Nem örülnék
neki. Szerin-  Piroska,
tem teljes mér- 43 éves
tékben meg (piaci árus)
kéne szüntet- Ne jöjjenek viszni a Kék Pon- sza, nekem nem
tot. Én is állampolgár vagyok. volt szimpatiNekem is jogom van hozzá, kus a tevékenyhogy kimondhassam, ne jöjje- ségük. Bár nem
nek ide. Majd ha máshol is lesz érint a kérdés, de én inkább elbelövõszoba, a gazdagabb ne- lene vagyok. Belövõszobát vigyedekben, utána hozhatnak szont biztosan nem szeretnék
ide is.
itt látni a kerületben.

ják a drogosokat. A fõváros
szélén például mûködhetnének. A belövõszobát viszont ellenzem.
 Szigeti
István, 63 éves
(nyugdíjas)
Semmit nem adnék a drogosoknak, nemhogy
tût. Én biztosan
nem támogatnám. Itt ne legyen
belövõszoba, az olyan mintha
hozzájárulnék, hogy drogozzanak. Ez kérem nonszensz.

 Tóth Kinga,
29 éves (tanár)
 Bíró Lajos,
 Salim Sahui, 63 éves
 Pávai
Én nem támo50 éves
(alumíniumfeldolgozó)
Nikoletta,
gatom, mert
(karbantartó)
Szerintem fontos hogy beszél- 33 éves
nem teljesítetNem támogajünk a drogok(masszõz)
ték a vállalásutom. Ide ne jöjról, én azt monKét gondolat
kat. Hallottam
jenek vissza.
dom, ha rendevan bennem.
a problémáról,
Azért, hogy idesen elvégzik a
Támogatnám
mármint a drogszemétrõl, bár
jöjjön megint a
feladatukat,
is, meg nem
én nem találkoztam itt a kerületsok drogos? Én nem szeret- akkor visszajöis. Elvileg jó ötlet, viszont nem ben vele. A belövõszobát egyálném, hogy itt mûködjön a Kék hetnek. A belöa lakóövezetben, mert a fiata- talán nem támogatom, mert ezPont. Belövõszobát ide? Miért võszobát egylokra rossz hatással van, ha lát- zel legalizálnánk a drogozást.
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TÁRSADALOM
A megelõzés a drogstratégia fontos eleme

Józsefváros kiemelten kezeli a kábítószerkérdést
Három pilléren alapuló drogellenes stratégia végrehajtását tûzte ki célul a Józsefvárosi
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) – mondta a szervezet elnöke pénteken az önkormányzat épületében tartott sajtótájékoztatón. Ferencz Orsolya kiemelte, a fórum havonta ülésezik, határozataik, döntéseik, ahogyan a drogstratégia is bárki számára hozzáférhetõ. A stratégia nagy hangsúlyt fektet a megelõzésre: már májusban és augusztusban
pedagógusoknak tartanak szakmai képzéseket. Az önkormányzat az idén – a civil szervezetek számára kiírt, a tavalyi évhez képest megtízszerezett 15 milliós pályázati kereten túl – külön 10 millió forintot biztosít civileknek drogkérdések kezelésére.
erencz Orsolya a sajtótájékoztatón közölte: az Emberi
Erõforrások Minisztériuma jóváhagyására váró stratégia célja,
hogy segítse a drogbetegeket a
gyógyulásban, a drogkereskedõk elfogását rendvédelmi kérdésnek tekinti, és kiemelt szerepet kap a prevenció.

F

Hozzáférhetõk
a határozatok
2014 januárjában a KEF újjáalakult, jelenleg 35 tagja van, köztük számos civil szervezet,
egészségügyi és hatósági szakember. Már elkészítették Józsefváros 2015–2016 évi kábítószerellenes stratégiáját is.
A közelmúltban néhány sajtóorgánum kétségbe vonta,
hogy a KEF üléseirõl születtek
egyáltalán
jegyzõkönyvek,
amire reagálva Ferencz Orsolya elmondta: a fórum szakmai
háttérmunkacsoport, amely
döntés-elõkészítõ szerepet tölt
be, médiahecckampány nélkül
szeretnék folytatni munkájukat. A választott képviselõkön
kívül tagjaik nem közszerep-

Ferencz Orsolya: A szakmai munkacsoport médiahecckampány nélkül
szeretné folytatni munkáját

lõk, semmilyen közpénz felett
nem rendelkeznek, a tagok önkéntes munkában vállaltak feladatot, Józsefvárostól semmilyen anyagi vagy bármilyen
más ellenszolgáltatást nem kapnak. Közérdekû adatszolgáltatásra vonatkozó törvény pedig
nem vonatkozik jegyzõkönyveikre, azonban döntéseik, határozataik – ahogyan a drogstratégia
is – hozzáférhetõk.

Még több pénz
a civileknek
A sajtóban az is megjelent,
hogy a civilek félelemtõl áthatott légkörben tevékenykedhetnek a kerületben. Ferencz
Orsolya elmondta: a valóság
ezzel szemben az, hogy Józsefváros önkormányzata az idén
megtízszerezte a civileknek
adható támogatást, akik már
15 millió forintra pályázhat-

nak. Egy külön forrásból további 10 millió forintot irányítanak a drogkérdések megoldása érdekében szervezetek
számára. Hozzátette: a KEFnek 14 civil szervezethez köthetõ tagja van.

Kiemelt szerepben
a prevenció
„A sajtóban a drogellenes stratégia gyakorlatilag a tûcsereprogramra korlátozódott, de a
stratégia ennél sokkal többrõl
szól” – mondta Dr. Ujhelyi Eszter. A KEF szakmai társelnöke
hozzáfûzte: iskolai prevenciós
programokat – például pedagógus-továbbképzést – indítanak
(májusban és augusztusban 3030 fõ részére), ezek során 3
éves kortól a középiskolásokig
elérik a kerületi fiatalokat. A
képzéshez természetesen kidolgozott szakkönyvek is rendelkezésre állnak.
Ujhelyi Eszter elmondta: az
önkormányzat továbbá támogatási szerzõdést köt az Emberbarát Alapítvánnyal, amelynek
értelmében a kerület bizonyos
ágyszámot biztosít drogbetegek kezelésére. Az Egyesített
Szent István és Szent László
Kórház Molekuláris Biológiai
Laboratóriumának vezetõje
egyúttal rémhírkeltésnek nevezte az „AIDS-robbanásra”
vonatkozó aggályokat, jelezve,
hogy tavaly egyetlen HIVfertõzöttet regisztráltak, aki
intravénás drogfogyasztó, s a
hepatitis-betegek között sem
magasabb az arányuk 20-25
százaléknál.

vízelvezetõ vájatokat tisztították és szemetet szedtek, a lányok a virágok ültetésében jeleskedtek. A Lõrinc
pap tér virágládáiba
lángvirágok, a Nemzeti
Múzeum körüli utcák
kõvályúiba pedig nyuszifül, tûzgyöngyvirág
és hamvaska került.
A résztvevõk mintegy
kétszázötven tõ virágot
ültettek el a környéken.
A növényeket, az ültetéshez szükséges eszközöket és a virágföldet Józsefváros önkorA Lõrinc pap térre lángvirágot ültettek
mányzata biztosította.

Közös virágültetés és takarítás a Palotanegyedben
Immár hagyomány, hogy a tavasz beköszöntével öszszefognak a civilek a lakossággal és a diákokkal,
hogy szebbé tegyék a Palotanegyedet. A Civilek a
Palotanegyedért Egyesület (CAPE) szervezésében
idén is virágokat ültettek, szemetet szedtek és kitisztították a vízelvezetõ árkokat a Föld napja alkalmából a Lõrinc pap téren és környékén.
Gutenberg téren gyülekeztek a CAPE tagjai, akik
hívására diákok és helyi lakosok is érkeztek, hogy szebbé tegyék a szûkebb környezetüket.
A Széchenyi Kereskedelmi
Szakközépiskolából, a Trefort

A

Gimnáziumból és a Vörösmarty Gimnáziumból is jöttek segítõ kezek
és szükség is volt rájuk,
hiszen tennivaló akadt
bõven. A csapat két
részre oszlott, a fiúk a
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VÉLEMÉNY

Nézõpont:

Jövõre tovább csökkennek az adóterhek

2016-tól minden dolgozó józsefvárosinak
több pénz marad a zsebében
Hamarosan az Országgyûlés elé kerül a jövõ évi büdzsé, ami az adócsökkentések
költségvetése lesz. A kormány ugyanis a
stabil gazdasági növekedés pozitív hatását
arra használja fel, hogy újabb terheket vegyen le az emberek válláról. A már most
ismert javaslat szerint 2016-tól minden dolgozó józsefvárosi
azzal számolhat, hogy több pénz marad a zsebében, hiszen a
2011-tõl bevezetett egykulcsos 16 százalékos személyi jövedelemadót most tovább csökkentik 15 százalékra. Ezt minden
egyes munkavállaló érezni fogja.
Már eddig is jelentõs összeg, több mint 3.600 milliárd forint
maradt az egykulcsos adónak és a családi adókedvezménynek
köszönhetõen a dolgozó embereknél öt év alatt, az újabb mérsékléssel pedig további 120 milliárd forint lesz az, amit adó helyett másra költhetnek.
A családok terheinek csökkentése 2010 óta változatlan célja
a kormánynak, és ez folytatódik jövõre is. A családi adókedvezmény 2011-es bevezetése óta mintegy 1.300 milliárd forint
az az összeg, amit a családoknak nem kellett adóként befizetnie, ami a közel hatezer józsefvárosi család nagy részének is
könnyebbséget jelent. Jó hír a két gyermeket nevelõ józsefvárosi családoknak is, hogy 2016-tól további adókedvezményt
kapnak. Az adócsökkentéssel és az adókedvezmény növelésével például egy olyan józsefvárosi családnál, ahol a két szülõ
minimálbért keres, és két gyermeket nevelnek, évente kb. 85
ezer forint plusz pénzzel számolhatnak. A mindennapi életet
pedig olyan további adócsökkentések segítik, mint a sertés
tõkehús áfájának 27-rõl 5 százalékra mérséklése, vagy egyes
állami közszolgáltatási díjak csökkentése, illetve adott esetben
teljes eltörlése. Ezek az adócsökkentések szinte minden józsefvárosit érintenek, ezért bizakodva várjuk, hogy a javaslatokról
döntsön az Országgyûlés.
Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere

Sokba fog ez nekünk kerülni!
Sorozatos botrányairól (Quaestor, KunMediátor, a szociális ellátórendszer és az
oktatás szétverése stb.) a Fidesz-kormány
azzal igyekszik elterelni a figyelmet,
hogy fél évvel elõre hozza a jövõ évi költségvetés vitáját, és 1 százalékos SZJAcsökkentést ígér.
Akár 16, akár 15 százalék az adókulcs, a Párbeszéd Magyarországért az egykulcsos adót eleve igazságtalannak
tartja. A további csökkentés csak még igazságtalanabbá teszi azt, hiszen ebbõl sem részesülnek sem a nyugdíjasok,
sem a diákok, sem a munkanélküliek. Kövér László házelnök évi háromszázezer forinttal fog gazdagodni, míg a józsefvárosi kisnyugdíjasok, egyetemisták és munkanélküliek
egy fillért sem kapnak.
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Ismét bebizonyosodik, hogy a Fidesz adópolitikájával mindig a jómódúak járnak jól: az 1 százalékos
adócsökkentés a minimálbéresnek
havi ezer forintot jelent, miközben
már most is 20 ezerrel keres a létminimum alatt, míg egy 1 milliót keresõ államtitkár 10 ezer forinttal jár
jobban.
Az egykulcsos adó 2010–13 között óriási rombolást
végzett: a leggazdagabb 10 százalék 500 milliárd forinttal kevesebb adót fizet, a legszegényebb 60 százalék
pedig 126 milliárd forintos plusz adóterhet kapott.
Emiatt Magyarország az EU egyik legszegényebb állama lett: 4 millióan élnek a létminimum alatt, és ebbõl
2,2 millióan dolgozó emberek!
Az LMP programja szerint az ÁFÁ-t az alapvetõ élelmiszereknél kell jelentõsen csökkenteni. Ez Európában
legfeljebb 10 százalék körüli, nálunk általában 27
százalék. Érthetetlen, hogy a kormány miért csak a sertéshús ÁFÁ-ját csökkenti. Sokkal radikálisabb változtatásokra lenne szükség, hogy a minimálbérbõl és az
átlagbérbõl élõk is meg tudjanak élni fizetésükbõl. Az
egykulcsos adó helyett progresszív adóra van szükség,
adómentes minimálbérre. S hogy mibõl? Például vissza kell szedni Andy Vajna és más kaszinótulajdonosok 15-20 milliárdos ajándékát. Sok hasonló tétel van
még, amivel a kormány az oligarcháit és a multikat támogatja, például a bányajáradék csökkentése.
A költségvetést megint rendhagyó idõszakban tárgyalja a parlament. Elõször és utoljára erre akkor volt
példa, amikor kétéves költségvetést fogadtatott el az
elsõ Orbán-kormány, így megnyílt az út, hogy a kisgazdákat szétszakítsák, és kipöcköljék a hatalomból.
Vajon most ki fog sorra kerülni az újra várható fideszes
belsõ harcokban?
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

A sertéshús áfájának mérséklését is csak Orbán Viktor felcsúti
barátjának, Mészáros Lõrincnek a kedvéért határozta el a kormány. Ez csak a rossz, egészségre ártalmas táplálkozási szokásokat erõsíti; az összes többi élelmiszer áfája változatlan marad.
Ha a kormányt érdekelné a magyarok sorsa, akkor inkább
az egészségügyet támogatná! A fenti intézkedések miatt országosan 100 milliárd fölötti költségvetési kiesésre lehet számítani. Ennyi pénzbõl rendbe lehetne tenni az egészségügyet, le lehetne rövidíteni a várólistákat, tisztességesen meg
lehetne fizetni az ápolókat, csökkenteni lehetne a Józsefvárost is sújtó orvoshiányt. A szegények számára pedig az oligarchákra szabott áfa-csökkentés helyett inkább a Párbeszéd
Magyarországért által javasolt alapjövedelem bevezetése volna a valódi megoldás.
Dr. Erõss Gábor,
a Párbeszéd Magyarországért
önkormányzati képviselõje

TÁRSADALOM
karításokat hozhat a magyar háziasszonyoknak. Az adócsökkentéseket nem eladósodás
árán, hanem az ország saját gazdasági erejébõl tudják végrehajtani.

zók életpályamodelljének elõkészítésérõl is.
2016 januárjától a kormány a
felsõfokú végzettségû bölcsõdei
Újabb adócsökkentések, béremelési programok garannevelõkre és örökbefogadási tatálják, hogy jövõre sok családban még több pénz áll a
nácsadókra is kiterjeszti a pedaházhoz. Heteken belül több százezer család életét teszi
gógus életpályamodellt. 2016 júkönnyebbé az is, hogy finiséhez érkezik a bankok elszá- Béremelések
liusától pedig a területi közigazmoltatása, az értesítõ levelek legkésõbb május elején A szociális biztonság azáltal is gatási dolgozók is béremelésben
megérkeznek: 20-30 százalékkal is csökkenhetnek a tör- erõsödik, hogy tovább folyta- részesülnek.
lesztõrészletek, vagy egy összegben visszakapják a tõlük tódnak a közszféra béremelési
programjai. Az idén havi 130 Lehull a nagy teher
tisztességtelenül elvett pénzt a hitelesek.
ezer forinttal nõtt a háziorvosok A bankok elszámoltatásával és
kormány bejelentette a leg- lesz havonta. Emellett marad a támogatása. Az egészségügyi a forintosítással óriási teher
elsõ döntéseket a jövõ évi tavaly bevezetetett kiskerese- dolgozók fokozatos béremelése, hullik le 1,3 millió család válköltségvetésrõl és az adóválto- tûek adócsökkentése, ami a szociális és gyermekvédelmi láról. A törlesztõrészletek 10zásokról. Ami biztos, hogy ma- mintegy 110 ezer gyermekes dolgozók tavalyi bérfejlesztése 30 százalékkal csökkennek,
rad a családi adórendszer, családnak garantálja, hogy kéz- mellett idén õsszel átlagosan összesen 1100 milliárd forintamelynek köszönhetõen 2011 hez kapják szinte a
tal könnyebbülóta 3600 milliárd forinttal több teljes bruttó fizetének meg a csalámaradt a munkavállalók zsebé- süket.
dok. A visszajáró
ben az alacsony – 16 százalékos
összegeket az elA három- vagy
– személyi jövedelemadó-kulcs- t ö b b g y e r m e k e s
számolás megkülnak és a családi adókedvez- dolgozó
désétõl számított
szülõk
ménynek köszönhetõen.
15 munkanapon
adózása nem váltobelül kell a banzik, nekik már évek
Csökken az SZJA,
koknak jóváírnia
óta gyakorlatilag
nõ a családi
vagy – a már megszinte nem vagy
adókedvezmény
szûnt fogyasztói
csak alig kell adóz2016-ban ez az összeg tovább nõ, ni. A kormány célszerzõdéseknél –
mert az SZJA-kulcsot 15 száza- ja, hogy 2018-ig az
átutalnia, kifizetnie.
lákra csökkenti a kormány, a SZJA-kulcs tovább
A devizahiteles
2016-tól még több pénz marad a családoknál
kétgyermekesek családi adóked- csökkenjen, és Euügyfelek többsége
vezményét pedig tovább növeli. rópában az egyik
legkésõbb május
Így összesen 120 milliárd forint- legalacsonyabb legyen.
újabb havi 4-10 ezer forinttal to- elsõ napjaiban kapja meg az eltal több marad a családoknál.
A kormány emellett 2016-tól vább nõ a pedagógusok bére, az számoló leveleket. A megszûnt
2016 és 2019 között az adó- csökkenteni kívánja számos ille- emelés jövõre is folytatódik.
kölcsönszerzõdések esetében a
kedvezményük meg fog duplá- ték és közigazgatási díj mértéJúliusban életbe lép a katonák fogyasztó bankszámlán vagy
zódni, évenként 2.500 Ft-tal nõ, két, valamint a sertéshús áfáját a és a rendvédelmi dolgozók bér- pénztári kifizetéssel kapja vissza
tehát a jelenlegi gyermeken- jelenlegi 27-rõl 5 százalékra emelési programja, fizetésük át- a neki járó összeget, ha a szerzõkénti 10.000 helyett 12.500 Ft mérsékeli, ami jelentõs megta- lagosan 30, majd 2019-ig évente dés megszûnésekor nem volt
5-5 százalékkal nõ. A tavalyi 5- fennálló, lejárt tartozása. A vég11 százalékos növekedés után törlesztett fogyasztóknak 2015.
2016 – Mennyivel marad több a családoknál?
idén tovább emelkedhet a szoci- november 30-ig, míg a forintalaSzülõk
Gyermekek
Havi plusz Évi plusz
ális, gyermekvédelmi és gyer- pú, továbbá devizaalapúnak
száma
mekjóléti dolgozók bére. Már nem minõsülõ devizahitelek
Átlagkeresõk
0
4.700 Ft
56.000 Ft
zajlanak az egyeztetések az ága- esetében 2015. augusztus 1. és
Minimálbéresek 2
7.100 Ft
85.000 Ft
zat életpályamodelljének tervé- szeptember 30. között kell megÁtlagkeresõk
2
9-9.500 Ft
108-114.000 Ft
rõl, ahogyan a kulturális dolgo- küldeni az elszámolásokat.

Pénz áll a házhoz

A

Óvodai beiratkozás
Május 4-tõl 8-ig várják a szülõket
A 2015/2016-os nevelési évre a május 4-ével kezdõdõ
hét munkanapjain lehet
beíratni a 3. életévüket betöltött gyermekeket. Hétfõn szerdán és pénteken
délelõtt, kedden és csütörtökön délután várják a
szülõket az önkormányzati
óvodák.

Józsefváros önkormányzata által fenntartott óvodák 2015/2016-os nevelési
évére május 4. és 8. között lehet beíratni a gyermekeket. Az
óvodák hétfõn, szerdán és
pénteken 8 és 12 óra között,
kedden és csütörtökön 14 és 17
óra között várják a szülõket
gyermekük óvodai felvétele

A

rint, ha a gyermek 2015. augusztus 31. napjáig betöltötte a
harmadik életévét, a nevelési
idõ kezdõ napjától – legalább
napi 4 órában – óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A
jegyzõ – egyházi és magán
fenntartású intézmény esetén a
fenntartó – a szülõ kérelmére,
az óvodavezetõ és a védõnõ
egyetértésével az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat ez
érdekében. Az óvodák felhív- alól, amennyiben a gyermek
ják továbbá a figyelmet arra, családi körülményei vagy sajáhogy egy 2011-es törvény sze- tos helyzete indokolja.
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KÖZTÉR
Az Év Tájépítésze Díj

A józsefvárosi Újirány csoport kapta a kitüntetést

köztereinek versenyébe is benevezte a
Teleki László teret. Az Újirány csoport
az Európa Belvárosa Program II. ütemének a keretében megújult Lõrinc pap téri társasház belsõ udvarának megújításában is részt vett.
Az Év Junior Tájépítésze 2015-ben
Trásy Krisztina lett, aki a Horváth Mihály térre kiírt junior ötletpályázatra benyújtott tervével vívta ki a zsûri elismerését. A kategória különdíját Varga István vehette át Fernezelyi Gergelytõl, Józsefváros fõépítészétõl.
Az Év Tájépítésze Díj jelöltjeinek munkái, valamint a kilenc junior pályázó
Horváth Mihály térre készült pályázati
anyaga május 7-ig megtekinthetõk a FUGA Budapesti Építészeti Központban
(1052 Budapest, Petõfi Sándor u. 5.).

koordinálásával vívta ki a
szakma elismerését. E folyamat során a környék lakóit
civil egyesületbe szervezve
vonták be a tervezés összes
fontos lépésébe.
Együtt határoztuk meg a
parkban kialakítandó terek
funkcióját, választottuk ki a
játékokat, a térbútorokat és a
díszburkolatot, közösen találtuk ki a közvilágítás elrendezését – nyilatkozta korábban
lapunknak Tihanyi DominiAz év tájépítészeinek mûhelye a Lõrinc pap téren van
ka, az Újirány csoport egyik
alapító
tagja, a Teleki-proA most elismerésben részesült Új- jekt vezetõje.
irány csoport tervezte a megújult TeA lakossági terleki teret, de a Palotanegyedben egy vezés eredménye
Lõrinc pap téri ház udvarának közös- egy olyan újjáépült
ségi fejlesztésében is részt vettek.
közösségi tér lett,
amelynek mindenz Év Tájépítésze Díjért versengõk ki a csodájára járt.
közül a szakmai zsûri az Újirány Ahogyan azt kocsoport pályázatát értékelte a legmaga- rábbi lapszámunksabbra, és nekik ítélték az 1.000.000 Ft ban megírtuk, Jópénzjutalommal járó rangos szakmai dí- zsefváros önkorjat. A fiatal tájépítészekbõl álló csoport, mányzata a terveamely másfél évtizede a Millenáris park- zõkkel és a kivitekal került be a szélesebb köztudatba, ta- lezõkkel közösen
valy a Teleki tér közösségi tervezésének az ország legszebb A Teleki tér példaértékû közösségi tervezését az Újirány koordinálta

A

az intézmény beépített oltóberendezése
nem mûködik.
A tûzoltóknak a mélygarázsban egy kék
Gyakorlatoztak a józsefvárosi tûzoltók
zászló jelezte, hogy füsthatárra érkeztek,
itt felvették a légzõkészülékeiket.
Ahhoz, hogy az éles helyzetekben
A raktárba érve rögtön ráleltek a
megfelelõen helyt tudjanak állni, a
keresett személyre – illetve az õt
tûzoltók rendszeres gyakorlatokon
megtestesítõ bábura –, akit gyorbizonyítják rátermettségüket. Ezútsan kihoztak, és megkezdték rajta
tal az Europeum Bevásárlóközpont
az életmentést. A – vörös ledsormélygarázsában kellett egy mesterral jelzett – tüzet rövid idõ alatt
ségesen elõidézett katasztrófán úrmegfékezték.
rá lenniük. Ottjártunkkor az V. és a
A gyakorlatot Kelemen Zsolt
VIII. kerület egységei vettek részt a
józsefvárosi tûzoltóparancsnok
gyakorlaton.
jónak értékelte. A kisebb taktikai
hibák miatt a gyakorlatozók megriasztással kezdõdõ feladaton a
ismételték a feladatokat, hiszen
Közép-pesti katasztrófavédõk ráilyen helyzetben kell gyakorolni,
dión azt az információt kapták, hogy
hogy a valós eseményeknél már
az Europeum Bevásárlóközpont mélyminden gördülékenyen menjen.
Kimentették a veszélyben lévõ „személyt”
garázsában kigyulladt egy raktár, és
B.R.

„Oltás és életmentés” az Europeumban

A

A Józsefvárosi Polgárõrségbe várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább
és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni
lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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MOZAIK
Élettel telik meg a Micimackó park

Játszótér épül a Horváth Mihály téren
Hintát, forgójátékot, mászóvárat és rugós játékokat is telepítenek a Horváth Mihály téri Micimackó parkba. Az új játszótéren gumiburkolat védi majd a gyerekeket a sérülésektõl, a szülõk és a pihenni vágyók számára új padokat tesznek
ki. A beruházás közérdekû felajánlásból valósul meg. A képviselõ-testület – a
józsefvárosi PM kivételével – egyhangúan támogatta a kezdeményezést.

ózsefváros új fõtere, a Horváth Mihály
tér felújítása tavaly õszre készült el. A
megszépült téren harangjáték és azzal
összehangolt süllyesztett szökõkút is várja

J

nyelmére padokat is elhelyeznek. A 7 millió forintos beruházást teljes mértékben
közérdekû felajánlás fedezi.
A józsefvárosi képviselõ-testület egyhangúan támogatta a kezdeményezést, kivéve Erõss Gábort. A PM helyi képviselõje
annak ellenére sem szavazta meg az elõterjesztést, hogy a tér átadásakor éppen õ
kampányolt azzal, hogy nincsenek rajta játékok és mászóka. Lehet, hogy számára a
hangulatkeltés fontosabb, mint a gyerekek.

a látogatókat. A tér keleti
részén található, virágokkal teli, rendezett Micimackó
park hamarosan
gyerekzsivajtól lehet hangos, ugyanis a kerítéssel körülvett terület játszótérrel bõvül. A
parkba forgójátékot, hintát, kombinált mászóvárat és
többféle rugós játékot is telepítenek.
A gyermekek védelmében a játékok
alá gumiburkolat kerül, ami az esetleges esésekkor csökkenti a sérülés Erõss Gábor (középen) õsszel játszótérért tüntetett,
veszélyét. A játszótéren a szülõk ké- most azonban nem szavazta meg annak felépülését

„Belevaló” pedagógusokat képeztek
Ingyenes diabétesz oktatóprogram a Kesztyûgyárban
Képzésen vettek részt a kerületi óvónõk és bölcsõdei dolgozók a józsefvárosi
Kesztyûgyár Közösségi Házban. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezte
eseményen a jelen lévõ nevelõk hallhattak a cukorbetegség kialakulásának
okairól, tüneteirõl és elsajátíthatták annak kezelését.
ánypótló
kezdeményezés
azért is különösen fontos,
mert Magyarországon közel
ötezer, 18 év alatti cukorbeteg
gyermek él, akik túlnyomó
többségükben egész életükben inzulininjekcióra szorulnak, ám hivatalosan az óvónõképzés tananyagában a diabéteszes gyermekek kezelése
nem szerepel.
A megnyitón Zentai Oszkár, a
Józsefvárosi
Önkormányzat
képviselõje köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta a ma
A pedagógusok elméleti és gyakorlati képzést is kaptak
felnõttjeinek felelõsségét a felnövekvõ generációkkal szemmásfél éve indult „Belevalók” elne- ben, kiemelve, hogy gyermekeinkre legvezésû program célja, hogy a félna- alább olyan körülményeket kell örökül
pos – elméleti és gyakorlati részbõl álló hagynunk, mint a mostaniak, és élhetõ vilá– képzésen részt vevõ pedagógusok el- got kell teremtenünk. Ennek a törekvésnek
sajátíthassák a cukorbeteg gyerekek része ez a program is, mely lehetõvé teszi,
körüli mindennapi feladatokat. A hi- hogy a cukorbetegséggel élõ gyermekek tel-

jes életet élhessenek, integrálódva egészséges társaik közé.
Ezt követõen Erõs Antónia, a programot
szervezõ Egy Csepp Figyelem Alapítvány
elnöke – aki maga is 20 éve él ezzel a betegséggel – elmondta, hogy reményei szerint a
nap végén a megjelent pedagógusok rá fognak jönni, hogy a cukorbetegség szakszerû
kezelése nem ördöngõsség. Célként pedig a
program pedagógusképzésbe kerülését jelölte meg, hiszen 2015 szeptemberétõl lép
életbe az a törvény, amely értelmében kötelezõ lesz a 3 éves cukorbeteg gyerekek felvétele az óvodákba.
A megnyitót elméleti képzés, majd gyakorlati oktatás követte, ahol szakemberek
segítségével sajátíthatták el a résztvevõk a
diabétesszel kapcsolatos tudnivalókat, és
gyakorolhatták a kezeléséhez szükséges
mûszerek használatát.
Z.J.

A

Erõs Antónia: A szakszerû kezelés
nem ördöngõsség
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DIÁKSPORT
Józsefvárosi „Jó Sport” emlékérem

Az olimpia a célja a tornászpalántának
A józsefvárosi „Jó Sport”
emlékéremmel kitüntetett
Balázs Krisztián úszásban
is tehetségesnek bizonyult, de a tornát választotta, amit sokkal izgalmasabbnak tart. A Fradi ifjúsági válogatott tornásza
lehet a jövõ nagy reménysége a sportágban.
kerületi Vajda Péter iskola
7/s osztályos tanulója remek eredményekkel büszkélkedhet, legutóbb az 1. Nemzetközi Férfi Junior Budapest Kupán nyújtón lett az elsõ a
kadetoknál. „Alapvetõen jó tanítvány. Szeret tornázni, szorgalmas, van akaratereje és kitartása a munkához. A testalkata

A

A korlát az egyik kedvenc szere Krisztiánnak

és a mozgása nagyon harmonikus, az elõadásmódja kimagasló. Ez veleszületett tehetség,
nemigen lehet megtanulni.
Nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de minden adottsága

Sakk diákolimpia
Megvédte országos bajnoki
címét a Losi felsõs lánycsapata
Április 17. és 19. között rendezték Szombathelyen a Sakk Diákolimpia csapatversenyének országos döntõjét. A Losonci Téri Általános Iskola páratlan gyõzelmi sorozata itt sem szakadt meg, a
felsõs lánycsapat tavalyi címét megvédve, veretlenül, 4 pont elõnnyel szerzett
újabb aranyérmet.
Losonci 6.c osztályának 4 lánysakkozója valóságos „aranyérem-halmozó”:
2012 óta mindegyik diákolimpia korosztá-

A

Sulivívás
Együttmûködési szerzõdést kötött a
Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) a Pannonhalmi Fõapátság által fenntartott
két bencés iskolával. A megállapodást a
józsefvárosi tagintézményben írták alá.
Práter utcai Szent Benedek Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégiumban Polgár Pál, az MVSZ fõtitkára a megállapodás hátterérõl beszélt. „Amióta a vívás a kiemelt sportágak közé tartozik, a
fejlesztési stratégia kulcseleme az iskolai
vívás terjesztése, amelynek új állomása az
aláírt megállapodás” – mondta.

A

10

megvan ahhoz, hogy felnõttként egy világversenyen komoly eredményt érjen el” – jellemezte Krisztiánt edzõje, Nagy
Zoltán. Hozzátette, Krisztián
hatszeres tornász, korábban a ló

volt a „lyukas” szere, de már
ezen is fejlõdik, a nyújtón és a
korláton pedig kiemelkedõen
teljesít.
Krisztián magántanuló, de
minden nap bejár az iskolába,
tanárai nagyon rugalmasak vele. Édesanyjától, Varga Évától
azt is megtudtuk, fiának mindene a torna. „Még az internetet is
erre használja. Az összes nagy
tornász gyakorlatát visszanézi
videón, és tartja a kapcsolatot
más sportolókkal.”
A torna presztízsén, népszerûségén egyértelmûen nagyot
lendített Berki Krisztián londoni olimpiai gyõzelme lólengésben, nem véletlen, hogy a józsefvárosi tornászpalánta is õt
nevezi meg példaképének. „Az
olimpiai részvétel a célom és ott
minél jobb eredményt elérni. A
2020-as vagy 2024-es játékokra
szeretnék eljutni, inkább a 2024es lehet a reális” – mondja eltökélten a tornászpalánta.

címmel büszkélkedhetnek. Emellett
három tábladíjat is nyertek a józsefvárosi iskola versenyzõi: az alsós lányoknál Tóth Nikoletta (3.c),
az alsós fiúk között Ördög Patrik
(2.c) minden ellenfelét legyõzve
érdemelte ki az elismerést. A felsõs
lányok közül Shan Zheng Wen (6.c)
ellenfelei mindössze egy döntetlent értek el ellene.
Az utóbbi hét évben mindig Losis
sakkcsapat állt a dobogó legfelsõ fokán. A hét elsõségbõl hármat a felsõs lányok kettõt-kettõt a felsõs fiúA Losi országos döntõsei és edzõik
csapatok és az alsós lánycsapatok
szereztek. Idén az alsós lánycsapat a
lyos csapatversenyén az élen végeztek. negyedik lett, az alsós fiúk a középmezõnyEgyütt összesen 13 országos diákolimpiai ben végeztek.
Csampa Zsolt, a szövetség elnöke
leszögezte, hogy nemcsak a tanítási
évben zajlik iskolai vívásoktatás, hanem szünidõben az Erzsébet-táborokban is. Egyúttal kiemelte a kétszeres olimpiai bajnok párbajtõrözõ,
Nagy Tímea szerepét az Erzsébet-táborok vívóprogramjának létrehozásában és mûködtetésében.
Az eseményen látványos sportági
bemutatót tartottak az ifjú tehetségek, elõször a kardvívás, majd a tõrvívás alapjait ismertették meg a köA fiatal tehetségek kard- és tõrbemutatót tartottak
zönséggel. Ezután a bencés iskolák
növendékeinek „vívó produkciója”
következett.
Szent Benedek Gimnázium tanintézméA mostani megállapodás értelmében a nyeiben is megkezdõdik a vívás délelõtti
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban és a oktatása.
D.A.

KULTÚRA
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁSOK
Kiállításaink hétköznap 9–18, szombaton
10–13 óráig látogathatók.
A kiállításokra és a kapcsolódó programokra a belépés díjtalan.
 április 30., csütörtök, 18 óra
A „Jelmezek,
bábok, színházi tervek” címû kiállításon
tárlatvezetés
és beszélgetés
az alkotókkal.
Vendégek: Kovács Yvette Alida díszlet- és jelmeztervezõ; Matyi Ágota látványtervezõ mûvész.
 május. 8., péntek, 18 óra
PlakátOK - Baráth Ferenc Munkácsy-díjas, Árendás József Munkácsy-díjas és

Ducki Krzysztof Ferenczy Noémi-díjas
tervezõgrafikusok közös kiállításának
megnyitója.
A kiállítás megtekinthetõ: május 8–30. A
kiállítást megnyitja: Sára Ernõ Ferenczydíjas grafikusmûvész, fellép: Ágoston Béla zenész, zeneszerzõ.
A kiállításhoz kapcsolódó program:
rendhagyó tárlatvezetés a mûvészekkel
(maguk az alkotók mutatják be a mûveket) május 20., szerda, 18 óra.
A Józsefvárosi Galéria tárlatán egyedi,
a legmagasabb szakmai színvonalon
megvalósított plakátmûvészet alkotásaiból válogat. Az alkotók a Magyar Plakát Társaság alapító tagjai, számos hazai és nemzetközi díj nyertesei, a mai
magyar tervezõgrafika legkiemelkedõbb képviselõi. Mostani kiállításuk té-

mája: „kulturális plakátok túlélési kísérlete az ezredfordulón”.

FILMKLUB – „MÛVÉSZTÁRSAKRÓL FILMNYELVEN”
Sulyok Gabriella rövidfilmjei
 április 29., szerda, 19 óra
Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikusmûvész számos filmet készített képzõmûvészekrõl. Ezekbõl nyújt válogatást
az este, melynek második felében beszélgethetünk az alkotókkal.
Filmek: Fényrajz (Nagy Benedek szobrairól), Rajzolt akkordok, akkordok rajza (Verebes György
zongorázik és
rajzol, Verebes Ernõ zongorázik és gitározik), Bohus Zoltán kiállítása, Gádor
Magda mûtermében, Hajnal, tavasz
(Tenk László képének születése).
A belépés díjtalan.

„Elõttünk az utódunk”
A Józsefvárosi Zeneiskola hangversenye
A Józsefvárosi Zeneiskola mûvésztanárai és legkiválóbb diákjaik minden
tavasszal nagyszabású hangversennyel
ünneplik a Magyar Mûvészetoktatás
Napját. Idén a Zenetörténeti Múzeum
Bartók terme adott otthont a rendezvénynek.
koncert elõtti órában Gombos László
zenetörténész tárlatvezetésével és izgalmas kiállításokkal is várta a közönséget
a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti
Múzeuma. Ezek után az „Elõttünk az utódunk” címmel megrendezett hangversenyen a zenetanárok és növendékeik jóvol-

A

Angyali énekhang
Hangverseny a Nagyvárad
téri református templomban
A Vajda Péter Általános Iskola diákjainak és a helyi református egyházközség kórusának hangja töltötte be a
Nagyvárad téren álló Emlékezet
Templomát április 27-én este.
kórustagokat és a vendégeket – köztük Zentai Oszkárt, a Józsefvárosi
Önkormányzat Emberi Erõforrás Bizottságának elnökét – Zila Péter lelkipásztor

A

tából kiváló zeneszerzõk által
komponált, csodaszép dallamok
csendültek fel.
A rendezvény díszvendége
volt Szabóné Fónagy Erzsébet
tankerület-vezetõ és Sántha
Péterné alpolgármester asszony
is, aki lapunknak elmondta,
Valódi zenei csemegét jelentett a koncert
hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán országában fiatalnak lenni
kitüntetés és kötelesség is egyben, hiszen gyönyörködtetõ, mûfailag is rendkívül
az „éneklõ Magyarország” kodályi víziója változatos, kiváló koncertjét hallhattuk.
csak a fiatal generációk aktív szerepválla- Köszönet érte minden pedagógusnak és
lásával magasztosulhat valósággá. „Jó- minden fiatal mûvésznek” – mondta az alzsefváros zeneiskolájának szívet-lelket polgármester asszony.

köszöntötte, aki szeptember óta
hittantanárként vesz részt az iskola életében, ennek a kapcsolatnak egyik gyümölcse ez a
megrendezett hangverseny.
A köszöntõt követõen felcsendült a Vajdás diákok kórusának
angyali gyermekhangja, Farkas
Géza vezénylésével és Hajnal
Éva zongorakíséretével. A
Nagyvárad téri Református
Gyülekezet felnõttekbõl álló kórusa pedig egyházzenei mûvekkel örvendeztette meg a közönséget.

A Vajda iskola kórusa is fellépett
a református templomban
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Állok Istenért, egyházért, hazáért!
Ünnepi elõadással emlékeznek Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása halálának 40. évfordulójára a Párbeszéd Házában május 5-én, 19 órakor.
indszenty József bíboros, esztergomi érsek halálának 40.
évfordulója alkalmából színházi elõadást rendeznek a
Párbeszéd Házában. A történet 1948 és 1975 között Esztergomban, Budapesten – az Andrássy út 60-ban, az amerikai nagykövetségen, a magyar parlamentben és a fõváros utcáin – Püspökszentlászlón, Felsõpetényben valamint Bécsben és Belgiumban játszódik.
Az egyfelvonásos drámában Mindszenty Józsefet Boráros Imre, Kossuth-díjas színmûvész formálja meg, a bíboros édesanyját Petrécs Anna, a
bírót Tarics Péter alakítja.
A Horánszky utca 20. szám
alatti programra a belépés díjtalan.

M

KEKEC A

Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezete minden kedden 16-18 óráig tanácsadást
tart társasházakkal kapcsolatos ügyekben.
Vezetõ tanácsadók: Mozsár Endréné elnök és Galler Gábor fõtitkár. Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központ, Horánszky utca 13.
12

Tanulni 50 év felett,
avagy nem csak a húszéveseké a világ!

Szeniorképzések indulnak
Józsefvárosban is!
Az ország legnagyobb idõsképzõ rendszerét mûködtetõ
Zsigmond Király Fõiskola május 13-án kerületünkben is
elindítja az 50 év felettiek oktatását. Munkájukhoz az önkormányzat ingyenesen biztosítja az elõadóhelyiséget.
r. Jászberényi József – az immár több mint háromezer, 50
év felettit oktató program vezetõje – elmondta, Sára Botondot keresték meg tervükkel. Az alpolgármesterrel megegyeztek abban, hogy elõször elõadásokat tartanak, amelyeken
felmérik a helyi 50 év felettiek tanulási igényét, hogy a tanfolyamokat ezek alapján szervezzék a továbbiakban.
Így kerül sor 2015. május 13-án, szerdán, 14.30-tól a
Horánszky u. 13-ban található H13 központban az elsõ elõadásra, amely az Idõsödõ világ – számok és tények címet viseli. A jelenlévõk megtudhatják: mit jelent a világon az a jelenség, hogy minden civilizáció idõsödik, hogyan alakul át
gondolkodásunk és mindennapi tevékenységeink ennek hatására. Az elõadás után mód van az elõadótól személyesen is
kérdezni.
Az egyórás elõadás ingyenes, tehát mindenki részt vehet
rajta, aki elmúlt 50 éves.

D

Minden józsefvárosit várnak május 13-án, szerdán 14.30-tól
az izgalmas és érdekes elõadáson!

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Szobánk dísze:
a függöny
legegyszerûbb berendezésû szobát is feldobja a jól kiválasztott anyagú, s
mintájú függöny. Alacsony
szobát a mennyezetre szerelt, sínre helyezett függönynyel tudunk magasítani. A
sínt egy 10-15 cm-es drapériával el is tudjuk takarni, ami
szintén dekoratív megoldás.
Függönyünk ne legyen túl
sûrû, mert elveszi a napfényt. Déli fekvésû szobát jó,
ha sötétítõ függönnyel látunk el, de ne legyen nagyon
sötét, hisz nem a világosságot, hanem a meleget akarjuk kizárni. A berendezéssel
mindig harmonizáljon a színe és a stílusa. Elegáns, ha a
díszpárnáink is ugyanabból
az anyagból készülnek. Modern berendezéshez ne vegyünk nehéz bársony- vagy
brokátfüggönyt, ezek az
anyagok a stíl, vagy klasszikus bútorokhoz valók. A
most divatos, könnyû anyagok jól illenek a modern lakásokhoz.

A

Készítsük fel
bõrünket a napozásra!
okunk vágya az egyenletesen aranybarnára lesült bõr.
Léteznek napozás elõtti vitaminok, kapszulák, de a legegyszerûbb, ha béta-karotinban
gazdag ételeket fogyasztanunk. Ilyenek a mélysárga, a
vörös, valamint a sötétzöld
zöldségek, gyümölcsök (sárgarépa, sütõtök, sárgadinnye,
sárgabarack, mangó, paradicsom, spenót, kelkáposzta).
Semlegesítik és ártalmatlanná

S

teszik azokat a szabad
gyököket, amelyek a napsugarak hatására képzõdnek a szervezetünkben.
Védõfaktorként hatnak a
káros UV-A és UV-B napsugarakkal szemben és a
bennük levõ karotin-festékanyag segít abban,
hogy bõrünk egyenletesen
barnuljon. A kalcium is támogatja a barnulási folyamatot, ezért a tej és a tejtermékek, túró és sajtfélék fogyasztását is ajánlják. Érdekes módon
a C-vitamin nagy dózisban

Balzsamecet
z ecetek legdrágább és
legnemesebb fajtája, elsõsorban a mediterrán országok gasztronómiai csodája.
A leghíresebbet az olaszországi Modena környékén
gyártják. Mindennapi ecetünktõl eltérõen íze teltebb,
lágyabb. Borecetbõl és mustsûrítménybõl készül. Sûrû, mézédes, szinte fekete, amelyet a kora és az alapanyaga különböztet meg a többi ecettõl. Az olasz konyha elõszeretettel használja, leginkább salátákhoz, öntetekhez, olívaolajjal együtt. Sültekhez, vadéte-

A

hátráltathatja a barnulást, ezért
napozás elõtt, strandolás közben kerüljük a citrusfélék (narancs, citrom) fogyasztását.

lekhez, de különféle chutney-khoz is nagyon jól illik.
Balzsamos lekvárokat is készíthetünk vele friss gyümölcsökkel. Még desszertek ízesítésére is használják. Pikáns
ízt érhetünk el vele fagylaltokra, gyümölcsökre cseppentve. Jó minõségû balzsamecetbõl néhány csepp is
elég. Mivel fûszerként, ízesítõként használjuk – vagyis csak keveset belõle
– hosszú ideig kitart. Érdemes beruházni egy
kis üveg, igazán aromás, kézmûves úton elõállított ecetre. Jól lezárva, sötét helyen korlátlan
ideig eltartható.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
legítjük, a kockára vágott
hagymát megpirítjuk. A
hússzeleteket kakukkfûvel és sóval bedörzsöljük, mindkét oldalát megsütjük. A visszamaradt olajhoz adjuk a sót, lekvárt, balzsamecetet,
borsot és állandó keverés mellett besûrítjük, ameddig mártás állagú nem lesz.
A csirkére kanalazzuk, rizzsel, salátával
tálaljuk.

Balzsamecetes csirke
Hozzávalók:
8 szelet csirkemell, kevés olaj, 1 db vöröshagyma, 1 ek. kakukkfû, 3 ek. baracklekvár, 2 ek. balzsamecet, só, bors.

Elkészítés:
Az olajat egy nagy serpenyõben felme-
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MOZAIK

Rendõrségi hírek

Tapasztalatszerzés

Kábítószert árultak
A rendelkezésre álló adatok alapján Cs. Lajos és S. Veronika
megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egy Tömõ utcai lakásban kábítószert terjesztettek. A rendõrség elfogta és õrizetbe
vette a két elkövetõt. Ellenük – elõzetes letartóztatásuk mellett –
kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének gyanúja miatt
indult eljárás.

Kifosztotta volt barátnõjét
A józsefvárosi rendõrkapitányság nyomozást folytat Sz. Gábor
22 éves kiskunlacházi lakossal szemben rablás bûntett gyanúja
miatt. A férfi április 12-én az esti órákban rontott rá volt barátnõjére, annak Üllõi úti albérletében. A gyanúsított késsel fenyegette a nõt, kárt tett tárgyaiban, eltulajdonította ékszereit és iratait. A
férfi csak több óra elteltével távozott a helyszínrõl. Sz. Gábort a
rendõrök a lakhelyén fogták el április 13-án, és elõ is állították.

Rongálás a Fiumei úti sírkertben
Ismeretlen elkövetõk a Fiumei
úti sírkertben április közepén
17 sírt rongáltak meg a 43-as
parcellában és gyújtogattak is.
A sírkert dolgozói jelezték a
károkozást, és feljelentést tettek. A VIII. kerületi Rendõrkapitányság ismeretlen tettes ellen, rongálás bûntett gyanúja
miatt nyomoz. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint a Fiumei úti sírkert üzemeltetõje a
saját költségén, biztosítása terhére gondoskodik a megrongált
síremlékek helyreállításáról.

Feltörte a kocsit
A rendelkezésre álló adatok szerint H. Attila megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy április 19-én este negyed tíz körül egy,
a Füvészkert utcában parkoló személygépkocsi jobb hátsó ablakát betörte, valamint a gépkocsi elsõ zárait megrongálta. Az autóból a navigációs rendszert, a hozzá tartozó tartókonzolt és töltõt eltulajdonította. A bûncselekményt a rendõrök térfigyelõ kamerák segítségével észlelték, az elkövetõt elfogták.

Apróhirdetés
Várakozásmentes fogászat: 1086
Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelánkoronák, hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné, 31-35604, 30-96-25-029
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu,
Nemes Galéria, 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
Redõnyök, reluxák, szúnyoghálók
készítése, javítása, állandó akciók.
Hoffmann redõny: 06-1-409-2229,
06-20-523-3801, 06-30-209-5987
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Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás, víz-, villany-, fûtésszerelés és
teljes körû márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438
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
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
Elcserélném 60 nm-es, fsz-i,
összkomfortos, tetõtér-beépítéses,
önkormányzati lakásom kb. 35 nmre, I. emeletig. Ráfizetést kérek.
Tel: 06-20-801-8087

VIZSZINTES: 1. Szellemes megállapítás elsõ része. 9. Ezen
a helyen. 11. József Attila verse. 12. Ráskai …; kódexmásoló apáca volt. 13. Angol iskolaváros. 15. A megállapítás második része.
17. Páratlan tipp! 19. … Lanka; azelõtt Ceylon. 20. Láncfonalat
erõsít. 21. Elsõ világháborús vezérkari fõnök (Arthur von). 23.
Francia matematikusnõ (Michéle). 25. Pénzt bankon keresztül
küld. 26. Solana Rowe, amerikai énekes, zeneszerzõ mûvészneve. 27. Kölcsönös Biztosító Intézet, röv. 28. Zsírbontó enzim. 30.
A Háború és béke írójának keresztneve. 31. A –val párja. 32. Riadó (és nyugtalanság, aggodalom), ismertként hangzó francia szóval. 33. Takács …; mezzoszoprán énekesnõ. 34. … Ortolani; nemrég elhunyt olasz filmzeneszerzõ. 35. Természettudományi kar,
röv. 37. Billen. 38. Lazaro Cardenas Airport; mexikói repülõtér,
röv. 39. Saját kezével, röv. 40. Gördülõ. 42. Dél-francia város, van
Gogh festményeinek színhelye. 44. Zime …, recefice bum bum
bum; tréfás népdal. 46. Daliás. 47. Amely dolog, tárgy. 48. Daloló szócska. 49. Szír ritusú katolikus. 52. Orosz író, Petrov szerzõtársa. 55. Ausztrál rock-együttes. 56. A DIN amerikai változata.
58. Leereszkedõ jóindulat. 60. Erõdítmény.

FÜGGÕLEGES: 1. A megállapítás negyedik, befejezõ része. 2.
A tantál vegyjele. 3. A megállapítás harmadik része. 4. „Atomvárosunk” lakója. 5. Esel! 6. … mays; a kukorica rendszertani neve. 7. Indiában élõ népcsoport. 8. A földre helyeztetõ. 9. Perui õslakó. 10. Állóvíz. 14. Okozat nélkül nincs! 16. Pirul ikerszava. 18. Közönség. 22.
Zalaszentgróttól nem messze lakik. 24. Portugál hajós, felfedezõ
(Bartolomeo, 1450-1500). 25. Azonos zenei hangok. 29. Két rúdon vihetõ szálas takarmány. 31. Beismeri a bûnét. 36. Riksát hordó munkás. 37. Skála alaphangja. 41. Litvánia hivatalos pénzneme. 43. Jeles
osztrák költõ (Rainer Maria, 1875-1926). 45. Vulkáni kürtõ. 50. Fél
perc! 51. A G és A közötti zenei félhang. 53. Keleti fejfedõ. 54. Esztendõ. 57. Latin kettõshangzó. 59. Páros igen!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: május.12.
A március 25-i rejtvényünk megfejtése: Ébred a fa nemsokára, / viszszatér a víg sereg, / megzendíti sorba állva / kürtjeidet, kikelet.
Nyerteseink: Csizmadia Béláné, Havasi Sándor.
Az április 1-i rejtvényünk megfejtése: – Tegnap megkértem a kezedet,
és nem emlékszem, mit válaszoltál. – De jó, hogy felhívsz, nem emlékszem, kinek mondtam igent.
Nyerteseink: Bárczai Zoltánné, Törõné Hevesi Erzsébet.
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETMÉNY
A diéta és a testmozgás nem elegendõ,
hogy kontrollálja diabéteszét?
Fontolja meg ezt a vizsgálatot!
Ön is alkalmas lehet a vizsgálatra, ha:
 legalább 18 éves,
 diabétesszel diagnosztizálták, de még soha nem szedett

gyógyszert diabéteszre.
A részvételi alkalmassághoz további feltételeknek is meg kell
felelnie. Csak korlátozott számú beteg vonható be a klinikai
kutatási vizsgálatba.
Az alkalmas résztvevõk ingyenesen vehetik igénybe az orvosi
viziteket, a vizsgálati gyógyszert és a laboratóriumi vizsgálatokat.
Megtéríthetik a vizsgálattal kapcsolatos utazási költségeket.
Az összes résztvevõ személyes és orvosi adatait bizalmasan és
a vonatkozó szabályoknak megfelelõen kezelik a klinikai
kutatási vizsgálat teljes idõtartama alatt.
A klinikai kutatási vizsgálatot jóváhagyta az Országos
Gyógyszerészeti Intézet és megkapta az Egészségügyi
Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága
szakmai és etikai szempontból megerõsítõ véleményét.
Az engedély száma OGYI/42580-4/2014
A vizsgálóhely elérhetõsége:
Dr. Simon Judit
1083 Bp. Szigony u. 2/b, Felnõtt háziorvosi rendelõ
H. és Sz.: 15–19, K. és Cs.: 8–12; Tel: 210-9531, 210-9532
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HIRDETÉS
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