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Tovább szépülnek Józsefváros óvodái
440 millió forint korszerûsítésekre

KÖZTÉR
A siker a szoros együttmûködésben rejlik

Más kerületek is átvehetik
a józsefvárosi bûnmegelõzési modellprogramot
Több önkormányzat – így a IX. és a
XX. kerület – is átveheti a sikereket
maga mögött tudható Bûnmegelõzés
és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi programmal elnevezésû projektet, amely hozzájárult a józsefvárosiak biztonságérzetének növekedéséhez. A program részeként létrejött
Józsefvárosi Áldozatsegítõ Szakmai
Együttmûködési Rendszer (JÁSZER)
múlt szerdai ülésén Bucsek Gábor
budapesti rendõrfõkapitány és Kocsis Máté polgármester mellett több
szakmai szervezet is részt vett. A
JÁSZER elnöke, Zentai Oszkár szerint a program sikeressége a szoros
együttmûködésben, a társadalmi öszszefogásban rejlik.
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ózsefváros önkormányzata, Budapest Fõváros Kormányhivatala és a Budapesti
Rendõrfõkapitányság 2013 márciusában indította a Bûnmegelõzés és áldozatsegítés
Budapesten, Józsefvárosi programmal elnevezésû projektet. Célja a helyi áldozatvédelmi és bûnmegelõzési rendszer erõsítése, az
áldozattá vált személyek sérelmeinek kezelését végzõ ellátórendszer hatékonyabbá tétele. Sikerességét alátámasztja a Tárki Társadalomkutatási Intézet év elején közölt kutatása: a modellprogram is hozzájárult,
hogy a józsefvárosiaknak nõtt a biztonságérzete, javult az áldozatok segítése, hatékonyabb lett a bûnmegelõzés a kerületben.
A JÁSZER folyamatosan dolgozik,
programokat szervez, múlt heti ülésén
többek közt a Budapesti Rendõrfõkapitányság, az Országos Bírósági Hivatal, a
Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács képviselõi is részt vettek, és osztották meg tapasztalataikat. A JÁSZER elnöke, Zentai Oszkár köszöntõjében elmondta, a modellprogram sikeressége elsõsorban a szoros

tében kifejtette, az áldozatok védelmében egyszerûsítik a bírósághoz
való hozzáférést, az
igazságszolgáltatást
egyre inkább gyerekbaráttá teszik. Nagy népszerûségnek örvend a
nyitott bíróság program is: a diákok ellátogathatnak például tárgyalásokra vagy éppen
börtönökbe is.

Felvértezni
a fiatalokat
„A cél, hogy a fiatalokat megfelelõ tudással,
tapasztalattal vértezzük fel, mire felnõttkorba kerülnek. Egyre intenzívebb a rendõrség
kapcsolata a lakossággal, az egyes embereket partnerként kell kezelni, így nagyobb
siker érhetõ el” – emelte ki Hatala József. A
Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács elnöke kifejtette, hogy a közbiztonság javulásának, a
bûnmegelõzésnek gazdaságélénkítõ hatása
is van. Zentai Oszkár, a JÁSZER elnöke
hozzátette: Józsefvárosban ez többek közt
már érezhetõ abban is, hogy egyre több turista látogat a kerületbe. A nálunk töltött
vendégéjszakák számát tekintve Józsefváros az ötödik helyen áll.
N.M.

Bucsek Gábor, budapesti rendõrfõkapitány: Fontos a társadalom
tagjaival kialakított minél szorosabb kapcsolat

együttmûködésben, a társadalmi összefogásban rejlik.

Rendõri jelenlét,
személyes kapcsolat
„A bûncselekmények visszaszorítása érdekében a megelõzés és a rendõrségi jelenlét
kiemelt szerepet kap. Fontos a társadalommal, a családokkal, a fiatalokkal, elsõsorban
az iskolákon, a pedagógusokon keresztül
kialakított kapcsolat, hogy a rendõrségre
stratégiai partnerként tekintsenek. Az áldozatvédelemben kiemelt figyelmet kapnak
az idõsebbek is – jelentette ki Bucsek Gábor, Budapest rendõrfõkapitánya.

Gyerekbarát
igazságszolgáltatás
Fontos, hogy az áldozattá váló személyek a
jogi eljárás során támogatást kapjanak, és
elkerülhessék a másodlagos viktimizációt
(azaz ne kelljen teljesen újra átélniük a korábbi „rossz élményt”). Mint Vass Péter bíró, az Országos Bírósági Hivatal képvisele-

Példaértékû
a modellprogram
Budapest rendõrfõkapitánya, Bucsek
Gábor már korábban jelezte, hogy a
józsefvárosi modellprogramot a fõváros
összes kerületében tovább kellene vinni. A
programhoz való csatlakozást már a IX. és
a XX. kerület önkormányzata is tervezi.

Jó hírünket vitte a világ vezetõ hírcsatornája
z amerikai CNN hírcsatorna figyelmét is felkeltette, hogy a
Corvin Sétány Magyarországon elsõként nyerte el a városés ingatlanfejlesztési szakma Oscar-díjaként emlegetett elismerést, az Urban Land Institute „Global Award for Excellence” díját. A világ vezetõ hírcsatornája a legnagyobb hazai városfejlesztési projektrõl helyszíni riportot forgatott.
A CNN április 30-án és május 2-án járt a budapesti Corvin Sétányon. A tudósításban megszólal a projekt egyik szellemi szülõatyja, Alföldi György építész, a RÉV8 Zrt. igazgatósági tagja, a
BME Urbanisztika Tanszék tanszékvezetõ-helyettese és
Radványi Gábor, a Futureal fõépítésze.
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A CNN 370 millió háztartásba vitte el
a józsefvárosi fejlesztés jó hírét

FEJLESZTÉS

Újabb óvodafelújítások a kerületben
Idén 440 millió forintból korszerûsödnek az óvodák
Tovább folytatódik a józsefvárosi óvodák fejlesztése: a képviselõ-testület legutóbbi ülésén újabb 80 millió forintot szavazott
meg az intézmények karbantartására, felújítására. A pályázati
forrásokkal együtt idén összesen 440 millió forintot fordítanak az
óvodák korszerûsítésére. A Corvin negyedben is új óvodát építene az önkormányzat.
jabb 80 millió forintot szavazott meg
a képviselõ-testület az óvodák felújítására, karbantartási munkáinak elvégzésére. Ebbõl az összegbõl szinte valamenynyi intézményben végeznek korszerûsítést a nyáron, a szeptemberi óvodakezdésre elkészülnek a munkálatokkal.
Többek között megszépülnek játszóudvarok, tetõt, kerítést javítanak, burkolatot cserélnek a csoportszobákban, az öltözõkben,
vizesblokkokat, szennyvízhálózatot korszerûsítenek, festést végeznek az intézményekben az egyéb felújítási munkák mellett.

rábban megszavazott karbantartásokkal, felújításokkal, valamint az eddig elnyert pályázati összegekkel
együtt összesen 440 millió
forintot fordít az önkormányzat az idei évben az
Tovább szépülnek a játékudvarok is
óvodák felújítására.
Három óvoda – és a polgármesteri hivatal – energetikai korszerû- az új intézmény a Corvin negyedben, adsítésére már korábban nyert 100 millió fo- dig az óvodát más épületben helyeznék
rint támogatást az önkormányzat az Új el. Az elõkészítõ munka elkezdõdött, az
Széchenyi terv keretébõl. A Százszorszép, a Napraforgó és a Várunk
Csaknem félmilliárd forint
Rád Napközi Otthonos Óvodában
az óvodák felújítására
már folynak a munkák. A tervek
A képviselõ-testületi ülésen dr. Kocsis Má- szerint további nyílászáró-cserék
té polgármester kiemelte, hogy a már ko- valósulhatnak meg a közeljövõben,
erre is pályázni szeretne az
önkormányzat, ugyanis kormányzati és uniós pályázati
források is elérhetõk e célra.
Emellett teljesen új épületegyüttest kap a Százados úti
Pitypang óvoda, 2016 szeptemberét már az új épületben
kezdhetik a gyermekek.

Ú

Új óvoda épülhet
a Corvin negyedben

Újabb 80 millió forintot szavaztak meg
az intézmények fejlesztésére

Több óvodában energetikai korszerûsítés valósul meg,
kicserélik a nyílászárókat is

A Szivárvány óvoda esetében az épület leromlott állapota új helyszínrõl és az építkezés költségigémiatt indokolt az új óvoda építése. nyérõl szeptemberben dönthet a képviseKocsis Máté elmondta, kiemelt cél, lõ-testület.
hogy jövõ szeptemberre felépüljön
D.A.

Néptáncgála a Deák Diákban
Immáron második alkalommal szervezett a Deák Diák Általános Iskola táncos osztályai közremûködésével néptáncgálát. A rendezvényt a Vasas Székház színháztermében tartották, amelyet zsúfolásig megtöltött a közönség.
mûsort az elsõ osztályosok kezdték,
õk sárközi ugróst jártak. A másodikosok és harmadikosok rábaközi és kalocsai lakodalmas táncokat mutattak be
nagy sikerrel, a negyedikesek csárdást
roptak. A programot, mint a legidõsebb
néptáncos osztály, az ötödikesek zárták,
akik szilágysági táncokkal léptek a szín-

A

padra. A közönség az összes fellépõt
vastapssal jutalmazta. A tankerület
anyagi segítségének köszönhetõen a
Zagyva Banda zenekar élõ zenével kísérte a táncokat. A remek hangulatú
délutánt fergeteges táncház zárta,
amelybe a szülõk, a vendégek is bekapcsolódtak.

Fergetegesen táncoltak az alsós diákok
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KÖZÉLET
Trianont nem feledhetjük

Együtt a Nemzeti Összetartozás Napján
Józsefváros önkormányzata hangversennyel emlékezett meg a trianoni békediktátum aláírásáról június
4-én, mely dátumot 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyûlés. Az ünnepi
beszédet Sántha Péterné alpolgármester tartotta, a mûsorban közremûködött a Magyar Örökség-díjas
Kodály Zoltán Férfikar, melyet
Pálinkás Péter karnagy vezényelt,
valamint Papp Gyula zongoramûvész. Az Építész Udvarban tartott
koncertet követõen a megemlékezõk
a Magyar Igazság Kútjához vonultak
és mécseseket gyújtottak nemzeti
tragédiánk emlékére.
z újkori magyar história kétségkívül
leggyászosabb dátuma: 1920. június 4e. E napon írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely
területe kétharmadával csonkította meg a
történelmi Magyarországot és ezáltal több
millió honfitársunk került jogfosztott kisebbségi sorba a barátinak egyáltalán nem
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Sántha Péterné: Trianon mind a mai napig
érezteti hatását

védjék annak az államnak az érdekeit,
mely leplezetlenül
nyomja el kisebbségeit. Északi szomszédunk megfosztja
a szlovák állampolgárságától azokat,
akik felveszik a magyar állampolgárságot, míg Románia –
ahol lehet – gátolja a
székely autonómiatörekvéseket. Az alpolgármester asszony
beszéde zárásaként
Juhász Gyula Trianon címû versébõl
A megemlékezésen a Kodály Zoltán Férfikar adott ünnepi mûsort
idézett, melynek két
sora akár az emléknevezhetõ szomszédos országok állampol- nap mottójául is szolgálhat: „Nem kell begáraként. Erre a tragédiára emlékezünk a szélni róla sohasem, de mindig, mindig
Nemzeti Összetartozás Napján, kimondva gondoljunk reá.”
azt, hogy bár az országra kényszerített hatáEzt követõen a Magyar Örökség-díjas Korok a mai napig állnak, a több állam fennha- dály Zoltán Férfikar adta elõ emlékmûsorát,
tósága alá vetett magyarság minden tagja mely keretében felcsendült többek között a
része az egységes magyar nemzetnek.
Magyar visszhang, az Erdélyi dal, a Szép
vagy, gyönyörû vagy Magyarország és az
„Mindig gondoljunk rá”
Igazságot Magyarországnak! címû zenemûSántha Péterné alpolgármester beszédében vek is.
hangsúlyozta, hogy nem ünnepelni gyûltünk össze, hiszen Európa újkori törté- Mécseseket gyújtottak
nelmében is egyedülálló, páratlan súlyú és A felemelõ koncert után a megemlékezõk
aránytalan az a büntetés, amit hazánkra átvonultak a Lord Rothermere angol sajtómértek a vesztes I. világháború után. Ez mágnás tiszteletére emelt Magyar Igazság
majd’ minden bajunk forrása, el nem múló Kútjához, hogy ott mécsest gyújtsanak
trauma, melynek hatásait ma is minden nap nemzeti tragédiánk mementójaként. Miérezzük. Rámutatott, hogy új konfliktusok közben a mécsesek meggyulladtak, felcsenvannak a határainkon kívül, melyek gyöke- dült a Székely himnusz. „Ne hagyd elveszre régi bajokra vezethetõk vissza. A mosto- ni Erdélyt, Istenünk!” – zengte együtt a töha történelmû Kárpátalján hadba hívják a meg – és Magyarországot sem, tette hozzá
Z.J.
magyarokat, hogy a Donyec-medencében Sántha Péterné alpolgármester.

Kórusok éjszakája a Palotanegyedben
Hatszáz énekessel, különbözõ zenei stí- mint több határon túli kórus is fellépett.
lusokkal és villámcsõdületekkel várta
Az éjszaka során villámcsõdületek, terközönségét szombat este a Palotane- vezett és spontán éneklések lepték meg a
gyedben a kórusok harmadik éjszakája. járókelõket. Az énekek a legkülönfélébb
helyekrõl: ablakokból, erkélyekrõl csendüllasszikus, kortárs, folk, régi és köny- tek fel. „Hangot a térnek!” – ez volt az idei
nyûzenei stílusban énekeltek kórusok éjszaka mottója. A rendezvény szervezõi
szombat éjszaka a Palotanegyed több pont- úgy állították össze a programsorozatot,
ján. A Csíkszerda Kórus bábáskodásával és hogy aki egy helyen töltötte az egész estét,
önkéntesek segítségével szervezett esemé- a legtöbb mûfajjal az is találkozhatott.
nyen összesen 30, többségében amatõr
A hét helyszínt és a józsefvárosi utcákat,
együttes vett részt. A gyerekkórusoktól a tereket csaknem ezer vendég kereste fel, a Pollack Mihály téren az összes fellépõ kónyugdíjas énekkarokig, norvég és szlo- hogy megtapasztalhassa az éneklés közös- rus együtt adta elõ a harmadik Kórusok éjvén énekegyüttes, finn gyermekkar vala- ségformáló erejét és örömét. Az este végén szakája Andrásfalva címû záródalát.

K
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KÖZTÉR
Új játszótér, meseopera, próbariasztás

Józsefvárosban háromnapos volt a gyermeknap
Már pénteken elkezdõdtek a gyermeknapi rendezvények
Józsefvárosban. A programsorozat a Horváth Mihály téren
indult az új játszótér megnyitásával. Még aznap délután
trambulin, ugrálóvár és állatsimogató is volt a Kesztyûgyárban. Szombaton a Múzeumkert várta a családokat, vasárnap az Erkel Színház, a Horváth Mihály tér, a Teleki tér
és a józsefvárosi tûzoltók kínáltak színes programokat.

A csúszdás vár volt a legnépszerûbb az új játszótéren

ár hivatalosan május utolsó vasárnapja a gyermeknap, Józsefvárosban az egész
hétvége a kicsikrõl szólt. A
programsorozat már pénteken, a Horváth Mihály tér új
játszóterének átadásával indult. A térre egy közérdekû
felajánlásnak köszönhetõen
került a csúszdás játszóvár, a
hinta, egy kis házikó és a többféle rugós játék.

B

Állatsimogató
és ügyességi játék
Aznap délután a Kesztyûgyár
Közösségi Ház is készült
gyermekprogramokkal:
ugrálóvár, trambulin, állatsi-

A „Palotanegyed
tortája” címet a
Muki Cukrászda
málnás csokoládétortája nyerte.

Kézmûves
program az új
játszótéren
Vasárnap a Horváth Mihály téren
folytatódtak a gyermeknapi prograNégyszáz kerületi kisdiák tekintette meg
mok. A játszótéren
a meseoperát az Erkel Színházban
kézmûves foglalkozások várták a gyerekeket, de a legtöbben az arc- amikor megszólalt a sziréna, a
festést választották. Rövid idõn tûzoltók lecsúsztak a „tûzolbelül dalmaták, pillangók és tórúdon” és másodpercek alatt
pókemberek hintáztak, csúsz- az autóban ültek tûzvédelmi
dáztak és fûztek gyöngyöt a ruhájukban.
Kicsit távolabb, a II. János Pál
délutánig tartó programon.
Akiket a tûzoltók élete érde- pápa tér túlsó végén, az Erkel
kelt, az a VIII. kerületi tûzol- Színházban, négyszáz kerületi
tóság programját választhatta, kisiskolás élvezte a Parázsfuvolácska címû elõadást.
A gyerekek a Józsefvárosi
Önkormányzat meghívására érkeztek.

mogató várta a látogatókat.
Szombaton délelõtt
a Civilek a Palotanegyedért Egyesület
szervezett izgalmas
programot a Múzeumkertben. Logikai
és ügyességi játékok
várták a gyerekeket.
Egy több állomásos,
A Pál utcai fiúk címû
A Dologház utcában a tûzoltóautókkal
regényhez kapcsolóismerkedtek a kicsik
dó verseny részeseiként egyebek mellett
golyógurításban, biciklikerék- ugyanis vasárnap megnyitotta
görgetésben mérhették össze tu- titokzatos kapuit a Dologház
dásukat. Kihirdették a Francois utcai katasztrófavédelmi közFiedler rajzpályázat gyõzteseit. pont. Volt próbariasztás is:

Bohócok szórakoztatták az aprónépet
a kesztyûgyári gyermeknapon

Mesejáték
a Teleki téren
A szomszédos Teleki téren
a Társak a Teleki Térért
Egyesület várta a gyermekeket. Az ügyességi játékok mellett volt lufifújás és
rajzversenyen is. A lányok
ékszereket és gyöngyökkel
díszített hajfonatot készítettek maguknak, a fiúk
színes várakat építettek. A
Hókirálynõ Meseszínház mûvészei zenés népi mesejátékkal szórakoztatták a csöppségeket.

A Teleki tér színpada
is megtelt gyerekekkel
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KÖZÉLET
Kósa Lajos Józsefvárosban

Kiemelt feladatok: további adócsökkentés, munkahelyteremtés
A Józsefvárosi Polgári Szalon meghívására tartott elõadást Kósa Lajos, a Fidesz
ügyvezetõ alelnöke. A Baross utcai irodában Kocsis Máté polgármester, Vass
Imre országgyûlési képviselõ és Juharos
Róbert, a józsefvárosi Fidesz elnöke társaságában többek közt szó esett a jelenlegi és a jövõbeni kiemelt feladatokról.
Baross utcai iroda teljesen megtelt a Fidesz ügyvezetõ alelnökének elõadására. Kósa Lajos azzal kezdte: sokan azt hitték,
hogy a 2014-ben megnyert három választás
után „könnyû lesz az élet”, azonban rengeteg feladat és felelõsség hárul a kormányzó
pártokra.
A Fidesz támogatottságával kapcsolatban
Kósa elmondta, tendencia, hogy a választásokat követõen az adott párt támogatottsága csökken, azonban ez most megállt, ráadásul egy nem túl kedvezõ politikai környezetben. Orbán Viktor miniszterelnök,
pártelnök népszerûsége továbbra is a legerõsebb a politikusok közt.
Kósa Lajos kiemelte: sikeresnek bizonyult
a devizahitelesek megmentése, Magyarországon nõnek a reálbérek, ahogyan a fogyasztás is. Mint elmondta, fontos a gyermekek, a diákok, az egyetemisták, a családok valamint az idõskorúak támogatása. A

A

lényege, hogy mindenkinek alanyi jogon járna egy meghatározott összeg, függetlenül attól, hogy
dolgozik vagy sem.
Az alapjövedelem
kérdése a képviselõtestületi ülésen is szóba került, ahol Kocsis
Máté polgármester jelezte, hogy nem ért
vele egyet. Véleménye szerint ugyanis a
mindenkinek egyformán járó alapjövedelem – így például
Kósa Lajos: Fontos a diákok, a családok és az idõskorúak támogatása azoknak is, akik nem
dolgoznak és nem is
közeljövõ fõ céljának az adócsökkentés foly- akarnak, tehát nem is fizetnek adót és nem
tatását és a további munkahelyteremtést ne- akarják a társadalmi tehervállalásból kivenvezte, errõl szól a 2016-os költségvetés is. ni a részüket – méltánytalan a becsületesen
Emellett az egyre súlyosabb bevándorlási dolgozó és adót fizetõ emberekkel szemben.
probléma megoldása is kiemelt feladat.
Ez már középtávon is veszélyt jelentene a
magyar munkaerõpiacra és gazdaságra
A PM az alapjövedelemrõl
nézve.
tartott fórumot
A Fidesz-kormány 2010-es megalakulása
Mindezzel párhuzamosan a PM az általuk óta a segély helyett munkát elvet követi,
bevezetni javasolt alapjövedelemrõl tartott mely egyre inkább beigazolódni látszik, hifórumot a Rigó utcában, melynek az lenne a szen kihúzta az országot a gödörbõl.

Színes begóniákat ültetnek kerületszerte

Egész nyáron virágoznak Józsefváros közterei
Májusban elhervadtak az árvácskák,
de nem marad virág nélkül a kerület.
Helyüket begóniák, verbénák és más
egynyári növények veszik át. Mintegy 22 ezer virágot ültetnek a hetekben a terekre és a parkokba. A Népszínház utcai kandeláberek virágtartóiba pedig újra kikerültek a muskátlik.
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ózsefváros a tavalyi év legvirágosabb
kerülete címéhez méltón folyamatosan
gondoskodik arról, hogy a lakosai és az
ide érkezõ turisták örömére mindig virágozzanak a közterei, parkjai. A kora tavaszi árvácskák és tulipánok ugyan már elhervadtak, de a helyükre a hetekben egynyári növények kerülnek.
A Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat tájékoztatása szerint a kerület
több közterére mintegy 11 ezer tõ virágot ültetnek ki. A legtöbbet a Rezsõ térre, de kerül virág a Horváth Mihály, a
Mindszenty, a Nap és a Molnár Ferenc
térre is. A fõvárosi fenntartású városré6

lott orvosok emlékmûvéhez is
közel 3000 tõ, a
fény által inspirált formájú és
színû virág kerül.
A tavalyi évben Józsefváros
önkormányzata
a Népszínház utca azon szakaszára, ahová a
földben futó közmûvek nem tették lehetõvé a
faültetést, virágA Rezsõ térre több mint 6300 tõ virágot ültettek ki
tartó kandelábereket telepített.
szekrõl a Fõkert gondoskodik. Mivel az A zöld színû oszlopokba visszakerültek
idei a fény nemzetközi éve, ezért a Nem- a téli fagyoktól megóvott színes muszeti Múzeum kertjébe több mint 3000, a kátlik. A virágokkal telített ötven oszII. János Pál pápa térre több mint 5000, lop a Blaha Lujza tér és a II. János Pál
míg a József körútra a Kiscsibész szobor- pápa tér közötti szakaszon, az utca pához és az Üllõi úton a Magyar hõsi ha- ros oldalát szegélyezi.

TÁRSADALOM
hogy azok mennyivel csökkentek.” Elismerte, hogy voltak hibák is, például a távközlési adó kiterjesztésének terve.
A kormányfõ azt mondta, hogy a valaha
volt legjobb kormánya akarnak
lenni minden magyar embernek. A kormányzás kulcsszava
mostantól azonban a figyelem
lesz, odafigyelés az emberekre,
a mindennapi életre. A munkába igyekvõ, bérbõl és fizetésbõl
élõ emberek számára akarják
otthonosan berendezni az országot. A polgári berendezkedésben elsõ a magyar emberek biztonsága, boldogulása és jóléte.
Több munkahely, kevesebb adó,
támogatás a családoknak, naOrbán Viktor: A kormányzás kulcsszava
gyobb rend, de kevesebb szamostantól a figyelem
bály, kényelmesebb élet a cél. A
miniszterelnök aláhúzta, hogy
újítását is. „Ha a devizahitelesekkel kap- bár sok vitánk van az Európai Unióval, de
csolatban nem léptünk volna idõben, akkor határozottan ellenzik a szélsõjobboldali
ma 70 százalékkal magasabbak lennének a Jobbik törekvését, ami ki akarja vezetni hatörlesztõrészletek, s nem arról szólna a vita, zánkat az EU-ból vagy a NATO-ból.

Több munkahely, kevesebb adó
Az elmúlt öt év kormányzati munkáját
és az elõttünk álló feladatokat értékelte
Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben Magyarország
romokban hevert, mára azonban már „a
magyar fregatt stabil, biztosan szeljük a
hullámokat”, noha „van még tennivaló
a fedélzeten, és a tenger is viharos még”.
agyarország felemelõ átalakuláson
ment át 2010 óta. A miniszterelnök
megemlítette a gazdasági növekedést, a bõvülõ foglalkoztatottságot, a nulla közeli inflációt, a nyugdíjak értékének növelését, az
adók és a rezsi csökkentését, az óvodások
túlnyomó többségét érintõ ingyenes étkeztetést, a multik és a bankok közteherviselésben való részvételét, a bankok által megkárosított ügyfeleknek nyújtott állami igazságszolgáltatást, a rendõrség létszámának
emelését és Budapest buszparkjának meg-
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Ingyenes a bankkártyás
csekkbefizetés a Postán
Az eddigi költséges
készpénzfelvételi tranzakció
helyett júniustól ingyenes a
bankkártyával történõ csekkbefizetés a postákon. Az ügyfelek a
csekk összegétõl függõen 500700 forintot is megtakaríthatnak
egy-egy befizetésnél. Eddig
csaknem 1700 postán telepítettek több mint 3500 új POS-terminált. A nyár végéig a teljes
postai hálózatot felszerelik.

I. Magyar-Koreai Piknik
az Orczy-parkban
Kötetlen találkozót szervezett a Magyar-Koreai Társaság és a Koreai
Köztársaság Nagykövetsége május
30-án, szombaton az Orczy-parkban.
A piknik a magyarok és a hazánkban élõ koreaiak közötti baráti, személyes kapcsolatok elmélyítését
szolgálta.
ózsefváros önkormányzata, melyet Egry
Attila alpolgármester képviselt az eseményen, anyagilag is támogatta az I. Magyar-Koreai Piknik létrejöttét az Orczyparkban.

J

Újabb lépések a jelzáloghitelesekért
A kormány a fizetni nem
képes jelzáloghitelesekért
újabb lépéseket tervez.
Azokért, akik már nem
tudják fizetni a hitelt, akiknél megkezdõdött a végrehajtás, és kilakoltatás fenyegeti õket.
Az eddigi segítségeken és
a még zajló banki elszámoltatáson és forintosításon túl,
a kormány több intézkedést tervez, hogy a végrehajtás és a kilakoltatás elkerülhetõ legyen. Új végrehajtási rendszer lép életbe szeptembertõl. Megújítják a Nemzeti Eszközkezelõt, jelentõsen megnövelik anyagi támogatását, hogy minél több lakást
tudjon megvenni. A parlament pedig hamarosan szavaz a családi csõdvédelemrõl szóló törvényrõl.

kal, tradicionális hazai és keleti ízeket felvonultató ételkóstolókkal, autentikus népi
hangszerek bemutatójával és tombolával
várták az érdeklõdõket, akik csoportos vezetés keretében bejárhatták a Ludovika tavaly felújított épületét is. A koreai vendégeknek minden bizonnyal legalább olyan
egzotikus élményt nyújtott a helyben, bográcsban fõzött karcagi birkapörkölt, mint
nekünk, magyar résztvevõknek a koreai
Yim Geun-Hyeong, a Koreai Köztársaság
konyhamûvészetet bemutató ízelítõk.
nagykövete és L. Simon László,
Ám már csak azért is megérte ellátogataz Interparlamentáris Unió Magyar-Koreai ni az eseményre, mert ki tudja, mikor nyíTagozatának elnöke mondott köszöntõt
lik alkalmunk újra látni a koreai nagykövetség munkatársait önfeledten magyar
Az oldott hangulatú pikniken sportbe- néptáncot ropni! Reméljük persze, hogy
mutatókkal, koreai és magyar néptáncok- jövõre, a II. Magyar-Koreai Pikniken.
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KÖZTÉR
Utca hangja
Önnek mi a véleménye az újjáépített piacról és megszépült környezetérõl?
Ebben a hónapban ünnepli
egyéves fennállását az új Teleki
téri piac. Sõt, tavaly teljesen
megújultak a környezõ közterek is. A piac mellett a Teleki téri közpark a pihenni vágyókat
várja, a FiDo tér sportolási lehe- piac meg kulturált lett. Az árutõségeket kínál az ifjúságnak.
sokkal messzirõl megismerjük
egymást. A savanyúságos höl Molnár Elvira
gyek a kedvenc árusaim, sokat
75 éves, ügyviteli dolgozó
beszélgetünk vásárlás közben.
Én itt lakom a
téren, imádok  Bernadett
itt lakni, 51 30 éves, kereskedõ
éve élek itt. Én itt dolgoRégen még zom a piacon,
s a j n á l t a k , úgyhogy tahogy hol la- pasztalom a
kom, de most különbséget.
már irigyked- Sokkal jobb
nek. Az árusokat is ismerem most, mint rémár, még a régi piacról, mert õk gen volt. Kelmaradtak, csak a környezet lett lett ide a tér
kulturáltabb és rendezettebb.
felújítása is, nem lett volna teljes a kép, ha csak a piac újul
 Deák Ferenc
meg. Sokkal jobban néz ki most
66 éves, makettkészítõ
és rendezettebb is. Üdítõ a látA megszépült
ványa, és ez fontos, mert nap
tér megüti a vimint nap látom.
lágszínvonalat
is. A világot
 Maka János
járt barátom is
68 éves, kõmûves-burkoló
ezt mondta, erNagyon örülök neki, hogy ilyen
rõl beszéltünk
szép lett. Az ember a régi piaa napokban. A
con sokszor megázott, de most

szemben. A tér nagyon szép
lett, de pár utcával odébb a hajléktalanok az utcán végzik a
dolgukat, azzal is kezdeni kellene valamit.
 Gál András
73 éves, raktáráruházi vezetõ
A piac nagyon
klassz
lett,
ez nem fordulmindig tisztahat elõ, öröm
ság van, és udbemenni. Kedvariasak
az
venc árusom is
árusok. Navan. Legtöbbponta friss árut
ször lecsókolhoznak és az
bászt szoktam
árak is elfogaditt venni. Nahatók. Én harminc éve lakom itt
gyon szépek a
a környéken és láttam az elõzõ
terek is. Tizenhárom unokám állapotokat: ég és föld a váltovan, most már ki tudom hozni zás. Szerencsére a térnek is megõket a térre.
vannak a szabályai. Nem lehet
dohányozni, és ez nagyon jó.
 Jurácsik Terézia
52 éves, piaci árus
 Némedi Tamás
A piac na- 58 éves, tetõfedõ-bádogos
gyon szép
Régen még
lett, de leheteljártam
ne több vevõ
más piacokis. Szerintem
ra, mert nem
elég lett volakartam abna kisebb
ba a légkörfelújítás is. A
be bejönni,
mellettünk
ami régen itt
lévõ áruház azért sok vevõt elvolt. Most
visz. Bár úgy hallottam lesz vaviszont szílamilyen szabályozás, amivel a vesen járok ide. A húsáru kifekikereskedõknek fognak ked- jezetten jó, és az árakkal is
vezni a nagyobb áruházakkal meg vagyok elégedve.

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a városüzemeltetési szolgálat

Megrongálták a Mátyás téri járólapokat és villanyoszlopokat
Egy május közepén tartott rendezvényen ismeretlenek festékszóróval
megrongálták a Mátyás téri járólapokat és villanyoszlopokat. A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat az
ilyenkor szokásos eljárás szerint feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A
józsefvárosi ellenzéki képviselõk szerint viszont nem kell olyan szigorúan
venni a szabályokat, vagyis úgy vélik,
egyes esetekben beleférhet a közvagyon rongálása.
A festék csak költséges eljárással távolítható el

ájus 16-án Roma Ellenállás Napja
címmel megemlékezést tartottak romák arra emlékezve, hogy 1944. május 16án Auschwitzban a cigány láger rabjai fellázadtak az SS-õrök ellen, akik gázkamrába akarták terelni õket. A Mátyás téren
tartott rendezvényen azonban a résztvevõk több helyen festékszóróval rongálták
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meg a járólapokat és a tér világítását szolgáló oszlopokat. A festéket hagyományos
nagynyomású vízsugárral nem tudták
lemosni, azt csak speciális eljárással, homokfúvással lehet eltávolítani. Ennek
költsége több mint 100 ezer forint. A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

ezért ismeretlen személy ellen feljelentést
tett rongálás gyanúja miatt.
A téma az önkormányzat képviselõ-testületi ülésén is szóba került, ahol az ellenzéki képviselõk szóvá tették, hogy miért
tett a városüzemeltetés feljelentést, hiszen
a szervezõk szerint lehet, hogy csak a gyerekek rajzolgatása közben szóródott a festék a földre. Szerintük az önkormányzatnak kellene a jó szándékát mutatnia azzal,
hogy nem tesz feljelentést vagy visszavonja azt. Sõt, véleményük szerint, akár
politikai döntést is lehetne hozni a szabályok betartása helyett. Úgy tûnik, számukra egyes esetekben belefér a közvagyon rongálása és nem kell szigorúan fellépni ellene.
Balogh István Szilveszter a rongálás
kapcsán elmondta: „Roma származású
önkormányzati képviselõként egyetértek
azzal, hogy mindenki büszkén vállalja
származását, azt azonban elítélem, hogy a
véleménynyilvánítás során – más közösségi értékek figyelmen kívül hagyásával –
kárt okoznak”.

KARRIER
Kedvezõ bérleti díj a program résztvevõinek

Támogatás a kerületi vállalkozásoknak
Újabb támogatást nyújt a fiatal vállalkozóknak Józsefváros önkormányzata:
ezúttal kedvezményes bérleti díjat állapítanak meg a nem lakáscélú ingatlanok bérlésére Józsefvárosban. A kedvezményben a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ programjaiban részt vevõ, józsefvárosi székhellyel rendelkezõk részesülhetnek.

A cél, hogy
Józsefvárosban
maradjanak
Immár két éve, hogy létrehozta
a Józsefvárosi Önkormányzat a
H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központot, ahol számos
üzleti tréninget, elõadást, kurzust és fórumot tartanak hónapról hónapra.
Mindezek mellett a H13
olyan inkubációs szolgáltatásokat is nyújt a fiataloknak, amely
segít elindítani vagy éppen talpÚj és már mûködõ vállalkozásokat is segítenek
ra állítani vállalkozásokat. Ebbe
a programba üzleti tervvel lehet
traub Fanni, a foglaljorvost.hu ötlet- pályázni, mely egy éven keresztül egy bágazdája már a kezdetektõl részt vesz a zist jelent a bekerülõ csapatoknak. A progprogramban. Elmondása szerint egyedül ram célja, hogy az itt megerõsödõ cégek jóvágott bele az internetes magánorvos-ke- zsefvárosi vállalkozássá váljanak, ezért az
resõ és idõpont-foglaló weboldala mûköd- inkubációs idõszakot követõen sem engedi
tetésébe, ma pedig már három alkalmazot- el a kezüket az önkormányzat.
tal dolgozik. A programban nagy segítséget jelentett, hogy házon belül van köny- Kedvezményes bérlési
velõ, pályázati tanácsadó és adóügyi szak- lehetõségek
értõ is. Mindezeknek is köszönhetõen má- A június 4-én tartott képviselõ-testületi üléra már több befektetõ is érdeklõdik cége sen elfogadták azt az elõterjesztést, amely
iránt. A fiatal vállalkozó úgy tervezi, hogy szerint a program résztvevõinek az inkubátovábbra is a kerületben folytatja tevé- cióból kilépve kedvezményes bérleti lehetõséget biztosít az önkormányzat. Ezen vállalkenységét.

S

Inkubáció:
a vállalkozásfejlesztés
prémium terméke
Zékány Zoltán, a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ vezetõje szerint az inkubáció a vállalkozásfejlesztés prémium
terméke. A 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezhetnek egyrészt az ötletükkel: ebben az esetben az a cél, hogy elinduljon a
vállalkozás. Ugyanakkor jelentkezhet már
mûködõ, kezdõ vállalkozás is: itt azt szeretnék elérni, hogy legalább egy fõvel növekedjen az alkalmazotti létszám.

Az inkubációs programba bekerülõk két
lehetõség közül is választhatnak. Az egyikben szakmai támogatást nyújt a központ, a
másikban mindezek mellett egy munkaállomást is kapnak a fiatal vállalkozók.

kozások az elsõ két évben bérleti díjként a
mindenkori közös költség 10 százalékkal
növelt értékét, majd a harmadik, negyedik
és ötödik évben az ingatlan forgalmi értékének csupán 3, 4,5 és 6 százalékát fizethetik.

Diákönkormányzatok fóruma a H13-ban

ben. A Diákönkormányzatok Szakmai Fórumán 20 budapesti középiskola vett részt.
Józsefvárost a Bókay János Humán Szakközépiskola, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, a Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola és a Teleki
Blanka Közgazdasági Szakközépiskola diákjai képviselték.
A tanulók 5-5 percben ismertették
iskolájuk diákönkormányzatának tevékenységét. A diákok büszkén sorolták változatos programjaikat: diákparlament mûködtetése, tanár-diák fórumok, valamint sport- és egészségnapok szervezése, környezettudatos és
jótékonysági események rendezése.
A nap második felében mûhelyfoglalkozásokon vehettek részt a középiskolások, ahol többek között szervezetfejlesztéssel, rendezvényszervezéssel
vagy a meggyõzõ kommunikáció
Már diákként a közösségért tevékenykednek
praktikáival ismerkedhettek meg.

Egymástól tanultak a középiskolások
A legjobb gyakorlatok cseréltek gazdát
azon a diákfórumon, ahol 20 fõvárosi
középiskola diákönkormányzata mutatkozott be. A rendezvényt a H13-ban
székelõ Új Nemzedék Plusz Kontaktpont pesti irodája szervezete azzal a
céllal, hogy a budapesti középiskolák
megismerjék egymás programjait és
még hatékonyabban tudják megszervezni diáktársaik érdekképviseletét.
integy 60 budapesti középiskolás érkezett arra a szakmai fórumra, amelyet az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont
pesti irodája szervezett a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban kifejezetten
a diákönkormányzatok fejlesztése érdeké-
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁS

MÛTEREMLÁTOGATÁS

Reneszánsz
és barokk
nagymesterek a Józsefvárosi Galériában! A
tárlaton
Árkossy István festõmûvész
„Nagymesterek - reneszánsz
és
barokk festõmûvészek arcképcsarnoka” címû könyvében megjelenõ festményekbõl látható válogatás. A festmények mindegyike egy-egy reneszánsz, vagy barokk mester arcképének és a
hozzá kötõdõ mûalkotások részleteinek montázsa.
A kiállítás megtekinthetõ: június 5–26. (hétköznapokon 9–18 óráig) Az iskolai csoportokat kérjük, hogy elõzetesen jelentkezzenek be
a 06-20-5877-444-es telefonszámon.
A belépés díjtalan.

a Magyar Örökség-díjas Százados Úti Mûvésztelepen
 2015. június 13., szombat, 15–18 óra
Helyszín: Százados Úti Mûvésztelep, Százados
út 3–13. (Egy percre a Puskás Ferenc Stadion
megállótól).
15 órakor szeretettel várjuk a telepre érkezõket.
Bevezetõ elõadást tart Sipos Endre mûvészetfilozófus, majd
(a résztvevõk
létszámától
függõen) csoportokra
bontva végigjárjuk a
mûtermeket.
Galéria Klubtagsági Kártyával rendelkezõ vendégeinket
szeretettel látjuk a program után bográcsozásra
és egy pohár borra.
Elõzetes bejelentkezés ajánlott a 06-20-5877444-es telefonszámon.

Kiállítás a Józsefvárosi Galériában

Reneszánsz és barokk festõk arcképcsarnoka
kint le ránk a falakra helyezett alkotásokról, melyeknek különlegessége, hogy az arckép mellett
egy-egy jól ismert részletet is felvillantanak az
adott festõ életmûvébõl.
A Magyar Napló kiadásában egy album is
megjelent a különleges mûvekbõl, így a június
5-ei kiállításmegnyitó egyben könyvbemutató is
özel ötven itáliai, németalföldi és francia volt, ahol a vendégek nemcsak a nemrégiben
mûvész – köztük Da Vinci, Botticelli, Ru- megjelent képzõmûvészeti albumot ismerhették
bens, Mantegna, Caravaggio és Van Dyck – te- meg, de részesei lehettek a szerzõvel folytatott
beszélgetésnek is, melyet a szerkesztõ, Bíró Lajos moderált. Megismerhettük többek között a mûvek keletkezésének történetét, megtudhattuk,
hogyan született meg ennek a kiállításnak az ötlete, valamint azt is, mekkora tisztelettel viszonyul Árkossy
István a képeken szereplõ mesterekhez és korukhoz.
A kiállítást a József Attila-díjas mûvészeti író, Szakolczay Lajos nyitotta
meg – aki egyben az album elõszavának szerzõje is –, a képek által nyújtott élményt pedig Gál Márta zongoramûvész produkciója tette teljessé,
aki reneszánsz és barokk zenemûveket szólaltatott meg csembalóján.
Minden festmény egy arckép és egy mûalkotás montázsa
T.O.

Ebben a hónapban Árkossy István alkotásait csodálhatjuk meg a Józsefvárosi Galériában. A festõmûvész a reneszánsz és a barokk kor legismertebb festõinek arcképcsarnokával várja a közönségét a József körúti
kiállítóteremben június 26-ig.

K

A Polgárok Háza
júniusi programjai
1089 Budapest, Visi Imre utca 6.,
Tel.: 299-80-50

Állandó programjainkat
június 17-ig tartjuk meg!
Fegyó Béla festõmûvész
Híd címû kiállítása megtekinthetõ június 24-ig hétköznap 9–17 óra között, illetve rendezvények idején.
 Június 11., csütörtök,
18.00: Zeneközelben 2. –
rendhagyó zenés könyvbemutató. A kötetben mûvészek, tudósok, közéleti személyiségek beszélnek a zenérõl. A könyv születésének
körülményeirõl, érdekességekrõl a szerzõ, Juhász Elõd
beszélget Dr. Juhász Árpáddal, Koltay Gáborral, Markó
Ivánnal és Rózsa Györggyel.
Közben „Minikoncert” meglepetésekkel: Balázs János,
Liszt- és Junior Príma-díjas
zongoramûvész és Sáfár Orsolya operaénekes.
 Június 15., hétfõ, 18.00:
Nemzeti nagyvizit II. –
könyvbemutató. A második
kötetben
az Árpádházi királyok uralkodásának
idõszakát
vizsgálják
a televíziós
riportfolyam résztvevõi. Bemutatja a szerkesztõ, dr.
Kásler Miklós orvosprofeszszor és dr. Földesi Margit történész.
 Június 16., kedd, 18.00:
Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozata. Téma: Mai
magyar dráma és valóság
II.: Örkény István, Csurka
István. Kérjük, adományával járuljon hozzá a rendezvény költségeihez! Ajánlott
összeg: 500 Ft
 Június 18., csütörtök,
18.00: Lovas
István:
Unortodox
különcök címû könyvének bemutatója. Az
újságíró –
politológussal Kondor Katalin beszélget.
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MOZAIK
Magántulajdont törtek föl

és kitart amellett, hogy a problémát
komplexen kell kezelni. A város vezetése
nem fog például bukott tûcsere-programot támogatni, a TASZ csõdöt mondott
drogpolitikájával szemben valódi segítséget és megoldást kíván találni. Ezért támogatja a januárban megújult Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF) munkáját, amely
három pilléren alapuló drogellenes stratégia végrehajtását
tûzte ki célul. Egyaránt hangsúlyt fektetnek a prevencióra,
a bûnüldözésre és a betegek
kezelésére. Az önkormányzat
a rendõrség munkáját is támogatja a drogosok üldözése során, amiben nagy segítséget
nyújt Józsefváros megújult és
kibõvített, az egész kerületet
Forrás: TV2 lefedõ kamerarendszere is. A
A forgatócsoport kamerája rögzítette az eseményeket
cél az, hogy megvédjék a fiatalokat a drogoktól és a lehetõ
nak kell lezárnia. A tulajdonos most ígé- legkevesebb ember kerüljön kapcsolatba
retet tett arra, hogy lezárja az épületet.
a kábítószerekkel, aki pedig már kapcsoA Józsefvárosi Önkormányzat kiemel- latba került vele, segítséget kapjon a
ten kezeli a kábítószerellenes küzdelmet gyógyuláshoz.

Drogosok támadtak egy tévéstábra
a Rákóczi térnél
Deszkával támadtak a TV2 Tények címû
mûsorának stábjára a Rákóczi térnél. A
hírmûsor egy drogtanyáról készített riportot, ugyanis egy magántulajdonban
lévõ házba önkényesen beköltöztek a
kábítószeresek és megkeserítették a
környéken lakók életét is. A drogosokat
elvitték a rendõrök.
mûsorban elhangzott, hogy a drogosok feltörtek és illegálisan beköltöztek egy bontásra ítélt épületbe. Ott a
„Kristály” és a „Zene” nevû szerekkel lõtték magukat, és zaklatták a lakókat is.
Amikor a tévéstáb a helyszínen forgatott,
egy nõ méretes deszkát lóbálva támadt az
operatõrre.
A rendõrök elvitték a drogtanya illegális beköltözõit. Mivel az érintett ház
magántulajdonban van, azt a tulajdonos-

A

Rendõrségi hírek
Lebukott az autótolvaj

eszközt tartott a bevételt kérve. Megismételte követelését, az eladó azonban bekapcsolta a riasztót. A férfi ekkor felhagyott
szándékával, és jobbnak látta kereket oldani. A rendõrök azonban elkapták, rablás miatt eljárás indult ellene.

Egy 17 éves budapesti lakos megala- Pincét tört fel
A VIII. kerületi József utca egyik
pozottan gyanúsíttársasházának pincéjébe hatolt
ható azzal, hogy júbe május 31-én, 5 óra körül K.
nius 2-án, 9 órakor
Péter (33) budapesti lakos. A táegy Dobozi utcában
rolókat felfeszítette, majd az
parkoló személyegyikbõl eltulajdonított egy magépkocsi bal elsõ ajgasnyomású mosókészüléket. A
taját felfeszítette, a
férfi ellen lopás bûntett elkövegépjármû mûszerfatésének gyanúja miatt indított
lát valamint gyújtáseljárást a kerületi rendõrkapikapcsolóját megrongálta: a vezetékeket kihúzta és egy szigeteA FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ
tányság.
lõszalaggal megkísérelte azokat összekötni. A helyszínre érkezõ sértett egyik hozzátartozója megzavarta, értesítette a rendõrLopott autóval furikázott
séget, a kiérkezésükig pedig visszatartotta a fiút.
Eljárás indult H. Renátó
A dohánybolt
(22) budapesti lakos ellen,
bevételét akarta
aki június 3-án, este tízkor
L. László (29) budapesti laa Dankó utcában, egy áltakos azt gondolta június 1la korábban eltulajdonított
jén, 7 órakor, hogy könnyen
és körözött autóval közlepénzt szerezhet egy Baross
kedett. A rendõrök igazolutcai dohányboltban. Az
tatták, majd elõállították a
üzletbe belépve kért két doBudapesti Rendõr-fõkapiboz cigarettát, majd a sértett
tányság VIII. kerületi RenA FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ
irányába egy késnek látszó
dõrkapitányságára.

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biz-

tonságosabb 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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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Málna
pró, illatos,
bogyói csodás
ízvilágukkal varázsolnak el minket.
Színe a halványabb
rózsaszíntõl egészen a bíborvörösig lehet, ezért soha ne a színe befolyásoljon vásárlásakor. Semmiféle elõkészítést nem igényel,
frissen csipegetve az igazi élmény. Süteményben sütve, pohárkrémnek, lekvárnak,
szósznak egyedi finomság! Legjobb, ha rögtön a vásárlást követõen elfogyasztjuk, mert
legfeljebb két napig tárolható hûtõszekrényünkben. A mélyfagyasztás remek megoldás, mert megõrzi állagát és csodás ízét. Elõ-

A

Nyílgyökérliszt
ehér színû, por állagú,
könnyen emészthetõ, íztelen keményítõ. Vitaminokban és ásványi anyagokban nagyon gazdag. Segíti az emésztést, a bélmozgást. Fenntartja az emberi
szervezetben a sav-bázis
egyensúlyt. Csecsemõk is
fogyaszthatják, mivel nagyon könnyen emészthetõ.
Magas foláttartalma miatt
különösen ajánlott várandós kismamáknak. Gluténmentes, így lisztérzékenyek
számára is megoldást kínál
étrendjük kialakításában.
Magas káliumtartalma a
szívre van jótékony hatással. Segít szabályozni a pulzusszámot és a vérnyomást.
Hasonlóan mûködik, mint a
kukoricakeményítõ, kiválóan alkalmas szószok, mártások, fõzelékek, levesek, pudingok sûrítésére, a búzaliszt helyettesítésére. Nagyon finom paleo kenyerek,
pékáruk, kekszek, muffinok
készíthetõk belõle. 1 teáskanál nyílgyökérliszt 1 evõkanál búzalisztnek felel meg.

F

ször tálcára téve tegyük a mélyhûtõbe, majd ha már
megfagytak a gyümölcsök,
akkor
porciózzuk tasakokba, így gurulós
marad. Szedése sok
figyelmet és kézi
munkaerõt igényel,
hiszen sérülékeny
és érzékeny, ami az
árában is megmutatkozik. Összetételénél
fogva azonban valódi érték! 100 gramm málna mindössze 38 kalóriát tartalmaz, nem csoda, ha a fogyókúrák igazi sztárja. Sok benne a
rost, ezért székrekedés esetén jótékony hatású. Ha emésztési nehézségekkel küzdünk, érdemesebb magjaitól megfosztott állapotában,
szitán áttörve fogyasztani.

Házi fagylalt
fagyi a nyár elmaradhatatlan és örök
desszertje. Miért ne csinálnánk egyszer
magunk is otthon? A legtöbben azért próbálkozunk a házi módszerrel, mert kevesebb cukorral és zsírszegényebben készíthetjük, mint
amit az üzletben vásárolunk. Legegyszerûbb
egy fagyigép beszerzése, mert krémesebb állagú lesz, de gép nélkül is elkészíthetjük. Ilyenkor kavargatnunk kell hûtés közben a masszát
10-20 percenként. A krémfagylalt állagát a tejszín adja meg. Minél több, annál krémesebb és
persze annál hizlalóbb is. A házi fagylalt sûrûbb, jobban megfagy, mint a készen kapható,
ezért tálalás elõtt fél órával vegyük ki a mély- be mártott késsel vagy kanállal könnyebben
hûtõbõl és hagyjuk, hogy lágyuljon. Forró víz- porciózhatjuk.
Kiss Éva

A

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

4 tojás sárgája, 50 dkg málna, 3 dl habtejszín, 2 dl tej, 15 dkg cukor.

gon folyamatos kavargatás mellett elkezdjük addig fõzni, amíg
besûrûsödik. A tejszínt felverjük,
és összedolgozzuk a kihûlt krémmel és a málnapéppel, majd 2-3
órára a fagyasztóba tesszük.

Elkészítése:

Miért egészséges?

A málnát megmossuk, a cukor felével
együtt robotgépbe öntjük, pépesítjük. A
tojások sárgáját kikavarjuk a maradék
cukorral, belekeverjük a tejet, és kis lán-

Mert a málna magnéziumban,
kalciumban és vasban gazdag, de
C-vitamin-tartalma sem elhanyagolható.

Málnafagyi
Hozzávalók:
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REJTVÉNY

Tom Hanks Józsefvárosban forgatott

Megjött a nyugdíj

Fotó: MTI

A világhírû színész a Gutenberg téren

últ héten Józsefvárosban, a
Gutenberg téren forgatták
Dan Brown Inferno címû misztikus thrillerének jeleneteit. A
film fõszereplõje Tom Hanks
kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színész.

M

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
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
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
OKJ-s dajka, pedagógiai és
gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
w w w. k a s z a s z a k k e p z e s . h u .
E-000766/2014

Tom Hanks április közepén
érkezett Budapestre az Inferno
elõkészületei miatt, a filmet
május közepén kezdték el forgatni Budapesten, nyolcvan
százalékát a magyar fõvárosban veszik fel. A filmet 2016ban mutatják be.

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
Régiséget, képeslapot, régi pénzt,
bélyeget, kitüntetés-gyûjteményeket, porcelánt keresünk megvételre. Talál-lom papírrégiség bolt, VIII.
ker. Kõfaragó u. 15.; 06-1-784-9719
– 06-30-286-3254
Várakozásmentes fogászat. 1086
Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák, hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné, 31-35604, 30-96-25-029
Polgár Mónika szakbecsüs vásárol készpénzért magas áron mindennemû régi lakberendezési- és
használati tárgyakat, bútorokat,
festményeket, órákat, porcelánokat, hangszereket, csillárokat, szõnyegeket, gyûjteményeket és hagyatékot. Kiszállás, szakbecslés
díjtalan, hétvégén is. Tel.: 06-30419-2713
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VÍZSZINTES: 1. Idõs nénike panaszának elsõ része. 12.
Korábbi világelsõ spanyol teniszezõ (Carlos). 13. Ugyanis, röv.
14. A férfi hitvese. 16. A panasz harmadik, befejezõ része. 17. Õ
már tele volt … a debreceni kevélységgel (Móricz: Légy jó mindhalálig). 18. Zeneszerzõ, énekes, a spanyol rockzene úttörõje
(Miguel). 19. A múlt idõ jele. 21. ... törvénye Isten kezében van
(Ursinyi Julianna Ágnes). 22. Innsbruck egyik folyója. 23. A
templom énekese. 25. Hosszú kétjegyû mássalhangzó. 26. Autójával le-lehagyogatja az elõtte haladókat. 30. Bizony. 32. Kocsma. 33. Ruhát vízzel tisztít. 35. Kicsinyítõ képzõ. 36. Irán uralkodója volt. 38. Tévéadás fontos kelléke. 41. A román lej rövidítése volt. 43. Materiális. 44. Német névelõ. 46. Nyugat-afrikai ország, fõvárosa Niamey. 48. Délután, röv. 49. Háló, franciául
(RETS). 50. Kellemessé válik (pl. az idõ). 53. Elhagyja a magázást. 55. Szintén. 56. Töltött sütemény.

FÜGGÕLEGES: 1. Olyan magyar, aki már járt a távoli földrészen. 2. A varsói melódia címû darab írója (Valentyin). 3. ...
Power; A vád tanúja címû film szereplõje (1914–1958). 4. Holland festõ, Rembrandt tanítványa (Nicolaes, 1634–1693). 5. Zéróra redukáló. 6. Római 504. 7. Kaftánban van! 8. ... kawa; modern
ruhakollekció (MEI). 9. ... Ripa; római táborhely, az Al-Dunán.
10. Pizzai világcég (PEANS). 11. Nem fér hozzá kétség. 15. Ez a
nyár és a tél is. 20. Magyar származású XX. századi szobrászmûvész (Amerigo). 23. ... dermed az ijedtségtõl; nagyon megrémül.
24. Félhang! 27. Buli második fele! 28. Luca ..., olasz labdarúgó.
29. Valaki megtalálásához kér segítséget. 31. United States ...
Corps; az USA tengerészgyalogsága. 33. Hírt szállít. 34. Az ón
vegyjele. 37. A panasz második része. 38. És, angolul. 39. A tantál vegyjele. 40. VB-ezüstérmes brazil labdarúgó (Marques de
Menezes, 1922–1996). 42. Zihál, tájszóval. 45. Vályú. 46. …, a remetelány; Jodie Foster filmje. 47. A tavasz egyik elsõ jele. 49. Válogatott pécsi focikapus volt (Imre). 51. Farmermárka. 52. Állókép. 54. Szemben van!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: június 19.
A május 13-ai rejtvényünk megfejtése: Okos vagy, ha csak a felét
hiszed el annak, amit hallasz, zseniális, ha azt is tudod, melyik felét.
Nyerteseink: Németh Ferenc, Zorka László
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

KULTÚRA
A Bródy-pikniken a helyi alkotók is bemutatkoztak

Mûvészetek utcája a Palotanegyedben
önkormányzata támogatásával az kek számára szervezett zsonglõrbemutaEurópa Belvárosa Program II. és a tó és buborékfújás mellett a komolyzene
Tér-Köz pályázat keretében létrejött kedvelõi Mozart Kis éji zenéjét is megkezdeményezésnek köszönhetõen a hallgathatták a Vass Lajos Szimfonikus
Palotanegyed apraja és nagyja kilá- Zenekar elõadásában.
togatott a Bródy Sándor utcába és
A délután folyamán az érdeklõdõk
környékére. A programok összeállí- hintózhattak is egyet Palotanegyed utcátásánál prioritást élvezett a helyi al- in, az estét a Four Fathers énekegyüttes
kotók, mûvészek bemutatkozási le- koncertje és fényfestés zárta.
hetõsége, akik örömmel vállalták a felkérést.
A színes forgatag a Vasas
Mûvészegyüttes Alapítvány
Kõfaragó utcai székházából
indult, ahol a legkisebbek a
Fõnix Mûvészeti Mûhely
elõadásában megelevenedõ
meséket élvezhették. A Háztól házig – utcától utcáig program
betekintést engedett a környék lakóépületeibe is, hiszen a Piknik
nem titkolt célja volt bemutatni a
közelmúltban megújult házak
homlokzatait, udvarait.
A házakból kiszûrõdõ verkKülönleges hangulatot varázsoltak az épületekre
limuzsika mellett a Gutenberg tér
a fényfestõk
is megtelt zenével, hiszen a gyere-

Zsonglõrbemutató és óriásbuborék-fújás
szórakoztatta a gyerekeket

Hagyományteremtõ céllal, elsõ alkalommal rendezték meg a Bródy-pikniket a
Bródy Sándor utcában és a Gutenberg téren május 30-án, szombaton. A színes
rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt
változatos programokon vehettek részt.

A

Civilek a Palotanegyedért Egyesület
(CaPE) szervezésében, Józsefváros

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
közérdekû tájékoztatója
JÚNIUSBAN is sok szeretettel vár minden érdeklõdõt,

MEGHÍVÓ
A JSzSzGyK – Nappali Ellátásának klubjai
szeretettel meghívják Önt júniusi programjaikra:

régi és új klubtagot a
Józsefvárosi Cukorbetegek Klubja!

A Józsefvárosi Cigányzenekar fellépése

Idõpont: 2015. június 30., (kedd) 15 óra.

a Reménysugár Idõsek Klubjában
2015.06.16., 14 óra (1084 Budapest, Mátyás tér 4.)

Téma: Gyógytorna cukorbetegen – interaktív foglalkozás
(Kiss-Huszti Ágota gyógytornász)
Figyelem! Az Auróra utcai szakrendelõ felújításának ideje alatt
a cukorbeteg klubjának helyszíne (átmenetileg) megváltozott!
Az új helyszín: Cukorbetegek Budapesti Egyesületének
székháza: V. kerület, Kálvin tér 5., 1. emelet
A rendezvény ideje alatt: vércukor-, vérnyomásmérésre,
tanácsadásra, tagdíjfizetésre, könyv és egyéb dietetikus termékek
vásárlására van lehetõség.
Kuszák Ildikó klubvezetõ

Önkéntes munkára keresünk

JOGÁSZT,
aki havi 3-4 alkalommal telefonos tanácsadást tartana
idõsödõ embereknek.
Jelentkezés: 21-71-821
vagy info@delutan.hu

Múzeumkerti látogatás
a Múzeumok éjszakája jegyében
a Víg-Otthon Idõsek Klubjával
2015.06.17., indulás 10.30-kor (1084 Budapest, Víg u.18.)

Olimpiai világnapi délután a Mátyás Klubban
2015.06.23., 13 óra (1084 Budapest, Mátyás tér 12.)

Juniális a Napraforgó Idõsek Klubjában
2015.06.25., 14 óra (1089 Budapest, Delej u. 34.)

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.
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HIRDETMÉNY
– ügyfélfogadás, kapcsolattartás a tulajdonostársakkal,
– részvétel a társasházi közgyûléseken, jegyzõkönyv készítése.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. társasház- A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület.
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.
kezelõ irodája könyvelõ munkakörbe munkatársat keres.
A könyvelõ személyével szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– középfokú iskolai végzettség,
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– számviteli törvény és adó jogszabályok naprakész ismerete,
– 3-5 éves teljes körû könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
– önálló munkavégzés,
– jó problémamegoldó és együttmûködési képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, pontosság.
Elõnyt jelent:
– regisztrált mérlegképes könyvelõi végzettség,
– társasházkezelõ irodánál szerzett szakmai tapasztalat,
– társasházi könyvelõprogram ismerete.
Fõbb feladatok:
– társasházak könyvelési feladatai (pénzügyi kimutatások
készítése, közüzemi számlákkal kapcsolatos kimutatások
készítése, a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésének
vezetése, hátralékos tulajdonostársak értesítése, elszámolás
készítése a pénzügyi beszámolóhoz),
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Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. Parkolási
Divíziója 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: 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: mûszerész,
könyvelõ,
– vagy elektronikus úton: a Kisfalu Kft. Személyügyi Iroda részére a szakaly.bernadett@jpsz.hu e-mail címen keresztül.
– vagy személyesen: Kisfalu Kft. Személyügyi Iroda (1084 Budapest, Német u. 17-19.).

