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Hatékony a józsefvárosi kamerarendszer
180 kamera figyeli utcáinkat, tereinket

KÖZBIZTONSÁG
Teljes a lefedettség – Ötszázzal kevesebb közterületi bûncselekmény

Bevált a józsefvárosi kamerarendszer
Az elmúlt fél év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a józsefvárosi térfigyelõ kamerarendszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A kerületben a
lefedettség teljessé vált. Csak az idén a közterületi kameráknak köszönhetõen 520 esetben történt intézkedés Józsefvárosban, 387 esetben eljárás is
indult. Mint Molnár Gábor rendõr alezredes, Józsefváros rendõrkapitánya
elmondta, a tavalyi idõszakhoz képest a közterületen elkövetett bûncselekmények száma több mint ötszázzal csökkent. A közbiztonsági fejlesztések
mellett a kamerarendszer is jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy növekedett a
józsefvárosiak biztonságérzete.

A kamerarendszer központjában 5-8 fõ teljesít egyszerre szolgálatot

józsefvárosi térfigyelõ központ a
VIII. kerületi Rendõrkapitányság
épületében mûködik a Víg utcában. A felújított központot Pintér Sándor belügyminiszter és Kocsis Máté polgármester 2014
októberében adta át. A kerületben ma már
180 kamera figyeli a köztereket, amelyek
egy adott bûncselekmény rögzítése mellett a nyomozásban, illetve a bûnmegelõ-
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zésben is segítik a
rendõröket.
A kiépített kamerarendszernek köszönhetõen több bûnelkövetõt is azonosított és
fogott el a VIII. kerületi Rendõrkapitányság.
Ebben az évben már
520 esetben észleltek a
józsefvárosi térfigyelõ
központban bûncselekményre utaló tevékenységet, amelyet
követõen rendõröket
küldtek a helyszínre.
Az intézkedések során
387 esetben indult jogsértõ magatartás miatt
büntetõ- vagy szabálysértési eljárás.

Folyamatosan figyelik
a monitorokat

Biztonságosabb közterek
A Tárki Társadalomkutatási Intézet felmérése szerint a józsefvárosi lakosság biztonságérzetét jelzõ mutató 25 százalékkal
javult, az emberek szívesebben sétálnak
az utcákon, 13 százalékkal nõtt azok aránya, akik nem félnek nappal attól, hogy áldozattá válnak a kerületben. A közbiztonságot érintõ fejlesztések, valamint a megfeszített rendõri munka mellett ebben
nagy szerepe van a kiépített kamerarendszernek és a térfigyelõ központnak is.

Egy-egy gyanús esetet „élõben” látva gyorsan tudnak reagálni: a helyszínre a nap 24
órájában azonnal egy járõrt küldeni.
Így tettek például június 7-én éjfél körül
is. A rendõrök a monitoron észlelték,
hogy három férfi a Népszínház utca elején
egy járókelõt kísérelt meg kifosztani. Járõröket küldtek a helyszínre, akik a három
férfit a Blaha Lujza téri villamosmegállóban fogták el. A közelmúltban a kamerák
segítségével gépkocsifeltörõket, biciklitolvajokat, betörõket is elkaptak, a kamerarendszer a kábítószer-terjesztõk elleni
küzdelemben is hatásos.

Kamerák akcióban
Mint ahogy azt Molnár Gábor rendõralezredes elmondta, részben a kamera-

A térfigyelõ központban nappal és éjszaka
5-8 fõ lát el egyszerre szolgálatot, a közterület-felügyelet és a rendõrség együttesen
végzi itt a munkáját. Az állandó megfigyelésre szükség is van: mert rendszeresen észlelnek bûncselekményeket a monitorokon.

180 kamera a kerületben
Kocsis Máté polgármester korábban a
kerületi közbiztonság javítását szolgáló egyik
legfontosabb állomásnak nevezte a kamerarendszer modernizálását és kibõvítését.
2014-ben a Józsefvárosi Önkormányzat a
belügyminisztériumtól mintegy 220 millió
forintos vissza nem térítendõ támogatást
nyert el, amelyet 73 millió forint önerõvel
egészítettek ki, így összesen 293 millió
forintból valósulhatott meg az ország legnagyobb kamerarendszer-fejlesztése. 115
régebbit újra cseréltek, több mint 60-at
további helyekre is felszereltek. A nagyobb
biztonság érdekében ma már 180 kamera
figyeli a közterületeket.
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Molnár Gábor: A lakosok bátrabban mennek
az utcára esténként is

rendszernek köszönhetõen a közterületen
elkövetett bûncselekmények száma Józsefvárosban több mint ötszázzal csökkent a tavalyi adatokhoz képest. Józsefvárosi lakosok több esetben is jelezték, hogy
amióta a kamerarendszer mûködik, nem
csak napközben érzik magukat nagyobb
biztonságban, de bátrabban mennek ki a
közterületekre a késõ esti órákban – akár
egyedül – is.


KÖZBIZTONSÁG
 Nem csak a bûnüldözésben, de a
bûnmegelõzésben is segíti a kamerarendszer a rendõrség munkáját. „Nagyobb csoportosulás esetén gyorsan tudunk reagálni, rendõri erõket tudunk a helyszínre küldeni, így megelõzzük a bûncselekmények
elkövetését. A gyanús személyek mozgását a kamerarendszer segítségével végig
tudjuk követni, és ezáltal gyorsabban
tudunk intézkedni” – sorolja tapasztalatait Józsefváros rendõrkapitánya, majd hozzáteszi, hogy az operatív, felderítõ munkában és a nyomozások során is nagy
hasznát veszik a kameráknak.

milliárd forintot kapott térfigyelõ kamerák telepítésére – jelentette be Pogácsás Tibor. Az önkormányzati államtitkár szerint
az emberek többsége igényli a
térfigyelõ kamerákat. Hozzátette, hogy visszatartó erejük is van:
a kamerák telepítésének évében
mintegy 30 százalékkal csökkentek a közterületi bûncselekmények. A magyarországi települések, önkormányzatok folyamatosan fejlesztik, bõvítik a térfigyelõ
kamerarendszereiket, az állami
támogatás mellett jelentõs összeA kamerák visszatartó ereje get fordítanak rá saját forrásaikA belügyminisztérium 2014-ben meghir- ból is.
detett pályázatán 463 önkormányzat 3,6
N.M.

Hároméves a Józsefvárosi Polgárõrség
„A nyolckerbõl indultunk és Józsefvárosba érkeztünk”
Már három éve jelen van az utcákon és a kerület rejtett pontjain Józsefváros
önkéntes társadalmi szervezete, a kerületi polgárõrség. Segítenek katasztrófahelyzetekben, a bûnmegelõzésben, vagy éppen a droghasználókat igyekeznek
kiszorítani a lépcsõházakból, kapualjakból. Az elmúlt évek tapasztalatairól,
munkájukról és terveikrõl Kaiser Józsefet, a polgárõrök vezetõjét kérdeztük.
a prostitúció is. Mára a polgárõrök munkájának is köszönhetõen jelentõsen csökkent a problémás esetek száma.

Lépések
a közbiztonságért

Kaiser József: Feladatunk a lakosság
biztonságérzetének javítása

szükség hívta életre a Józsefvárosi
Közbiztonsági Polgárõrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet. Irodájuk a Magdolna utca 33-ban
található, amely hétköznap reggel 8-kor
már nyitva van, és tagjai általában éjjel 2-ig
teljesítenek szolgálatot, legtöbbször terepen. Az alapfeladatuk a lakosság biztonságérzetének javítása, a katasztrófavédelem egy plusz vállalt feladat. Megalakulásukkor még számos kisebb utcai probléma
volt, naponta több is. Ekkor jelentek meg
az új szintetikus drogok, és jelen volt még
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A Józsefvárosi Polgárõrségbe

A rendõrök a nyomozások során is nagy
hasznát veszik a kameráknak

juk támadtak. „Viszont nem keressük a
konfliktust, inkább a segítségnyújtásban
játszunk szerepet” – emelte ki a polgárõrök vezetõje. A rendõrséggel kiváló a viszonyuk, az esti órákban közösen járõröznek. Számos esettel találkoztak már: segítettek drogos és autórongáló elfogásában
is, bombariadónál illetve katasztrófahelyzeteknél álltak helyt.

A cél a százfõs létszám
Egy tavalyi felmérés alapján a lakosságnak
pozitív a véleménye a polgárõrségrõl. A
fõvárosi polgárõrségek között pedig a józsefvárosi a harmadik legelismertebb. „A
nyolckerbõl indultunk és Józsefvárosba érkeztünk. Fontos, hogy ezt kívülrõl is látják” – összegezte Kaiser József. Az elkövetkezõ évek céljai között szerepel egy önkéntes tûzoltócsapat felállítása valamint egy
állatvédõrséget is létre szeretnének hozni,
amely a bajbajutott és bántalmazott állatoknak segítene, mindeközben szeretnék
elérni a 100 fõs létszámot is.
B.R.

A közbiztonság javulásának
azonban több összetevõje van. Az
önkormányzat minden lehetséges
eszközzel támogatja a kerületi
rendõrség munkáját, amellett bezáratta a kínai piacot és a Kék
Pont „tûosztó központot”. A kamerarendszer
pedig már a teljes kerületet lefedi.
Ezek mind szükséges lépések voltak a közbiztonság javítása érdekében, és ehhez adódik hozzá a
polgárõrség munkája is.
Az elsõ év az építkezés éve volt.
Meg kellett tanulnunk polgárõrként viselkedni – mondta Kaiser
József. Oktatási programjuk elméleti felkészítésbõl, valamint önvédelmi gyakorlatokból áll. Az önvédelmi képzésre azért van szükség, mert már elõfordult, hogy rá- A közeljövõben önkéntes tûzoltócsapatot alakítanának

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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ELISMERÉS
Pedagógusnap 2015

Józsefváros köszönetet mondott a pedagógusoknak
A Józsefvárosi Önkormányzat és a
KLIK VIII. tankerületének közös pedagógusnapi ünnepségén a „Polgármesteri Dicséretek” és a „Józsefvárosi
gyermekekért” kitüntetések mellett
jubileumi diplomákat vehettek át a
kerület legjobb nevelõi és oktatói.
edagógusnap néhány nappal a nagybetûs vakáció elõtt, június elsõ vasárnapján van. A hagyomány szerint ilyenkor
azok a nevelõk és oktatók kapnak kitüntetést, akik kimagasló munkát végeztek. Józsefváros kitüntetettjeit Sántha Péterné
köszöntötte az Olasz Kultúrintézetben. Az
alpolgármester beszédében kiemelte:
„Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem,
amelynek valódi hasznát csak évek, esetleg
évtizedek múlva láthatjuk.” Hozzátette: az
önkormányzat hálás a kerületben dolgozó
pedagógusoknak, akik kiváló és eredményes munkájukkal nevelik és oktatják a
gyermekeinket.

P

A kitüntetettek
„Józsefvárosi Gyermekekért”
Az Emberi Erõforrás Bizottság ebben az évben Tollasiné Kelemen Líviának, a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Mûvészeti Iskola
zongoratanárának, Bálintné Dávid Máriának,
a Losonci Téri Általános Iskola tanárának,
Gál Margitnak, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanítójának, Ifj.
Zboray Jánosnénak, a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai asszisztensének
és Kollár Gabriellának, a Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda óvodapedagógusának
adományozta az elismerést.
„Polgármesteri Dicséret”
Elismerésben részesült: Székely Gézáné, a
Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola tanára, Kerékgyártó
Csilla, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános
Iskola gyógypedagógusa, Déri Zsolt, a Losonci Téri Általános Iskola igazgatóhelyettese, Csabainé Lampert Ágnes, a Százszorszép
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõje és
Kissné Bagi Magdolna, a TÁ-TI-KA Napközi
Otthonos Óvoda óvodavezetõ-helyettese.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2015
A kitüntetést az a pedagógus kapja, aki
hosszú pedagóguspályája lezárása készül.
Az emlékérmet idén Hámori Veronika, a
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója vehette
át. 1986 óta dolgozik az intézményben, kezdetben matematika vezetõtanárként és osz4

Keresztes Miklósné 60 évvel
ezelõtt, a Miskolci Állami Óvónõképzõben szerzett oklevelet. Zuglóban kezdett el dolgozni, majd a
józsefvárosi Szûz utcai óvodában
nevelte a gyerekeket, késõbb,
1975-tõl nyugdíjazásáig kerületi
óvodai szaktanácsadóként segítette az óvónõk munkáját.
Németh Józsefné a munkácsi
tanítóképzõ intézetben, Kárpátalján végzett. Az ötvenes években
kezdett Budapesten tanítani. 1962
óta dolgozik a Józsefvárosban. A
Práter és Bacsó Béla utcai iskolákZentai Oszkár bizottsági elnök: ez a nap minden
ban nevelte és oktatta a gyereket.
Józsefvárosban dolgozó pedagógusról szól
22 évig volt a Németh László Általános Iskola igazgatóhelyettese.
tályfõnökként dolgozott, majd 2000 óta a
Szentgyörgyi Anna a Cinkotai Állami Tanagy múltú intézmény igazgatója. Irányítá- nítóképzõben szerzett tanítói diplomát
sa alatt a Fazekas az ország legsikeresebb is- 1955-ben. Késõbb magyar-ének szakon is
kolája lett.
diplomázott Szegeden. Pályája nagyrészt
Zuglóhoz kötõdik. Kórusai rendre fesztiváJubileumi diplomák
lokat nyertek, még a Magyar Rádióban is
Aranydiploma az 50 éve végzett pedagó- szerepeltek. Sok kitüntetés büszke tulajdogusoknak
nosa.
Fábián Tamásné a Fazekas Mihály GimnáDr. Villányi Istvánné történelem-földrajz
ziumban tanult, 1965-ben szerzett matema- szakos diplomáját a budapesti Apáczai Csetika-fizika szakos diplomát az ELTÉ-n. So- re János Pedagógiai Fõiskolán szerezte meg
roksáron, aztán Pesterzsébeten tanított, 1955-ben. Elõször a Jázmin utcai iskolában
majd 1972-tõl a Leövey Klára Gimnáziumba dolgozott, majd a Köztársaság téri iskolákerült, ahol 40 évig tanított. Aranydiplomá- ban tanított, mellette a gyermekvédelmi
ját 2015 októberében a rektori díszünnepség munka is hozzá tartozott.
keretében veszi át.
Vasdiploma a 65 éve végzett pedagóCsoma Béláné magyar-történelem szakos gusnak
pedagógusként végzett Szegeden 1965-ben. Tanított Kiskunfélegyházán, majd Pestre költözvén a Gyáli úti Általános Iskola
tanára lett, innen került a Modell Divatiskolába. Pedagógiai
munkája mellett új tantervek és
tankönyvek kidolgozásában is
részt vett.
Gyémántdiploma a 60 éve végzett pedagógusoknak
Bali Györgyné 1955-ben Szegeden szerzett általános iskolai tanítói oklevelet. Több mint 36
évig tanított, lelkiismeretes
munkájáért mindenütt a legkiválóbb pedagógusok között tartották számon. Ezer szállal kötõdik Józsefvároshoz, több mint 50 éve
lakik a kerületben.
Kasza Jánosné 1944 óta lakik Józsefvárosban. Óvónõi oklevelét a Budapesti Brunszvik Teréz Óvóképzõben szerezte 60 évvel
ezelõtt. A Szigony utcai Napközi Otthonos
Óvodában kezdett dolgozni, de hosszú éveket töltött a Szûz utcai, a Koszorú utcai és a
Tolnai Lajos utcai óvodában is.

A kitüntetettek teljes névsora
a jozsefvaros.hu oldalon olvasható

Bolonyai Erzsébet tanítói diplomáját
1950-ben, a Budapesti IX. kerületi Tanítóképzõ Intézetben szerezte meg. Születése
óta józsefvárosi lakos. Budán, a Márvány
utcai általános iskolában kezdett tanítani.
Egész gép- és gyorsíró nemzedék tanulta tõle a magyar nyelvet. Számtalan elismerésben részesült pályája során.
Az ünnepséget állófogadás, illetve Gájer
Bálint és zenekarának koncertje zárta.
F.R.

ELISMERÉS
Egy magyar sikertörténet

100 éves a Magyar Védõnõi Szolgálat
Idén ünnepli megalakulásának centenáriumát a Magyar Örökség-díjas Magyar
Védõnõi Szolgálat. E jeles esemény tiszteletére ünnepségsorozatot tartanak
szerte az országban. Józsefváros június
10-én, a Horánszky utcai H13 Diák és
Vállakozásfejlesztési Központban emlékezett meg a kerek évfordulóról. Az
ünnepség fõvédnöke Dr. Kocsis Máté
polgármester volt.
z idei évben nevezetes évfordulóhoz
érkezett a Magyar Védõnõi Szolgálat.
Immáron száz éve annak, hogy 1915. június
Száz év az anyák és a gyermekek
13-án Stefánia belga királyi hercegnõ védszolgálatában
nökségével megalakult Budapesten az „Országos Stefánia Szövetség az Anyák és Csecsemõk Védelmére” elnevezésû szervezet. sét tûzte ki célul, valamint azt, hogy mûköMegalakulásakor a csecsemõhalandóság désüket fokozatosan kiterjesszék az egész
csökkentését és a nemzet számbeli erõsíté- országra. A munkájuk központi feladata a
prevencióban való aktív részvétel volt
úgy, hogy a képzett védõnõk maguk
keresték fel a várandós és kisgyerekes
anyákat, hogy segítsék õket szakszerû
tanácsaikkal.
Száz év alatt sok változáson ment keresztül a szervezet, ám kijelenthetjük,
hogy ilyen jellegû szolgálat, ezen formában a kontinensen egyedül csak hazánkban mûködik. Ezt a kimagasló teljesítményt 2013-ban Magyar Örökségdíjjal jutalmazták, majd az idei évben a
Magyar Védõnõi Szolgálat bekerült a
Hungarikumok Gyûjteményébe.
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Józsefváros önkormányzata is tisztelgett
a nagy múltú szervezet elõtt annak századik születésnapján. Június 10-én a H13 Diák
és Vállakozásfejlesztési Központba invitálták a kerület volt, és ma is aktív védõnõit,
hogy megköszönjék eddigi áldozatos munkájukat. Az ünnepi megemlékezést a Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola zenekara nyitotta meg, majd a Józsefvárosi Önkormányzat nevében Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy talán a védõnõi hivatás az egyetlen, amit még szinte kizárólag hölgyek látnak el, hiszen õk
érzékenyebbek a gyermekek és a várandós édesanyák problémáira. Ezt
követõen Bábiné Szottfried Gabriella, a centenárium lebonyolításáért
felelõs koordinátor – aki maga is két
évtizedet töltött a védõnõi pályán – kívánt
újabb sikeres 100 évet a szolgálatnak. Kiemelte, hogy nagyban felértékelõdhet a hazai védõnõk képzettsége, mert a tervek szerint Magyarország lehet a jövõbeli oktatóközpontja ennek a különleges, komplex és
preventív ellátási formának.
Az ünnepség zárásaként Csõsz Katalin
védõnõ múltidézõ elõadása és a Koszorú
Napközi Otthonos Óvoda mûsora után sor
került a megjelentek személyes köszöntésére is. Munkájuk elismeréseként Sántha
Péterné alpolgármester adta át a jelenlévõknek a Magyar Örökség jelvényét és a Védõnõi Szolgálat emlékfüzetét, egy szál virág,
valamint tízezer forint értékû Erzsébet-utalvány kíséretében.
Z.J.

A gyõzelem is fontos
Kitüntették a kerületi tanulókat
A kiemelkedõ tanulmányi, mûvészeti és sporteredményeket elérõ
józsefvárosi tanulókat és felkészítõ tanáraikat látta vendégül és
ajándékozta meg Sántha Péterné alpolgármester. A diákok családos
állatkerti belépõvel gazdagodtak.
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ózsefváros nem szûkölködik tehetséges és kreatív tanulókban, sportolókban, hiszen 60 általános iskolás tanulót
hívott meg Sántha Péterné a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. Õk azok, akik
az országos versenyeken, diákolimpiákon végeztek elõkelõ helyen. Elkísérték
õket felkészítõ tanáraik és az iskolaigazgatók is. A megjelenteket Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgató köszöntötte, a Losonci Téri Általános Iskola
alsósai pedig zenés mûsorral készültek.
A csengõ hangú lányok és tanáraik, Tóth
Orsolya és Szabó Mátyás magyar népdalokat adtak elõ.

Sántha Péterné beszédében
kiemelte, hogy amikor értesült
az egyes iskoláktól a kiváló
eredményekrõl, úgy gondolta,
legyen egy közös ünnepség, ahol az iskolák
értesülnek más intézmények produkcióiról
is. Ezért hívta meg a Polgármesteri Hivatalba a tanulókat. „Azt szokták mondani, hogy
nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel
egy-egy verseny alkalmával. Én magam is
sokat versenyeztem és rengeteg gyereket
készítettem fel. De én mindig azt mondtam,
nem azért teszünk bele annyi munkát, hogy
a végén elfogyjon a lelkesedésünk, és hagyjuk a tehetségünket közepesen kibontakoz-

Józsefvárosi tehetségeket díjaztak

ni. Azért megyünk el valahová, hogy gyõzzünk. Úgy érzem, csupa olyan csodás fiatal
ül a teremben, aki hasonló gondolatokkal
indult el egy-egy tanulmányi, mûvészeti,
vagy sportversenyen” – fogalmazott a humán ügyekért felelõs alpolgármester.
Sántha Péterné alpolgármesteri keretébõl
támogatta a diákokat, akik családos állatkerti belépõt kaptak jutalmul, a felkészítõ
pedagógusok virágcsokrot, ajándékcsomagot kaptak.
D.A.
5
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Nézõpont:

A józsefvárosi kamerarendszer bõvítése

Tavaly az önkormányzat mintegy
220 millió forintos támogatást nyert
a Belügyminisztériumtól a kamerarendszer modernizálására és bõvítésére. Ehhez hozzátettünk még 73
millió forintos önerõt, így 115 régebbi kamerát újra cseréltünk és növeltük a számukat is. Mára szinte száz
százalékosan üzemel az új, 180 kamerából álló rendszer, így teljes a
kerület lefedettsége. Már nem lehet elbújni a rendezetlen tereken, hiszen azokat is felújítottuk. Nincsenek homályos utcák, és ma már a játszótereink nem a drogosok
tanyái.
A rendõrség jelzései
alapján tudjuk, hogy
idén, az elsõ félévben a
kameráknak köszönhetõen 520 esetben történt
intézkedés, és 387 esetben eljárás is indult. Egy
év eleji közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a
józsefvárosiak a különbözõ
közbiztonságot
erõsítõ intézkedéseknek
köszönhetõen – mint
például a nagyobb rendõri jelenlét, a Teleki téri
piac felújítása, a korábban a bûnözés melegágyának számító józsefvárosi piac felszámolása,
a polgárõrség újjáalakítása – sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat.
Bízunk benne, hogy ez a folyamat a kamerarendszer
hatékony mûködésével még inkább erõsödni fog. A Józsefvárosi Önkormányzat ahogyan eddig, úgy a jövõben
is minden segítséget meg fog adni a rendvédelmi szerveknek, és lehetõségeihez mérten támogatni fogja munkájukat. A célunk ugyanis az, hogy minden józsefvárosi
biztonságban érezhesse magát, ha végigsétál kerületünk
utcáin és terein, sõt, aki csak ide jön hozzánk dolgozni,
látogatóba vagy akár turistaként, az is pozitív képet kapjon Józsefváros közbiztonságáról.

Kamerarendszer = Közbiztonság
és/vagy emberi jogok?
A térfigyelõ kamerákkal kapcsolatban
furcsa kettõs érzése van az embernek.
Egyrészt nem vitatható a kamerák szerepe abban, hogy mérhetõen nõtt a
bûncselekmények felderítettségének
aránya és preventív, azaz a bûnmegelõzés területén is pozitív hatással van
az emberek biztonságérzetére, de
ugyanakkor nagyon fontos személyiségi jogokat is sérthet a
rendszer. Az, hogy sok emberre vonatkozó adatokat gyûjtenek össze egy helyen, visszaélésekre ad lehetõséget a megfigyelõszemélyzet számára a privát szférát sértõ felvételek
segítségével.
Józsefvárosban
szinte az egész kerületet lefedõ kamerarendszer épült ki, de
az csak akkor fogja
az itt élõk érdekeit
szolgálni, ha az adatkezelési szabályokat
betartják, és folyamatosan lereagálják
a közterületen megvalósuló bûncselekményeket. Sajnos ez
nem minden esetben
valósul meg, jó példa
erre a június elsõ hétvégéje, amikor kikerültek az utcákra a
kormány indulatgerjesztõ, idegengyûlölõ plakátjai. Ezeknek a plakátoknak az
õrzése, felsõbb utasításra, annyira lekötötte a rendõrség erõforrásait, hogy még a telefonon bejelentett erõszakos cselekményhez sem tudtak kivonulni, mert fontosabb volt a gyûlöletkeltõ plakátok védelme, mint a józsefvárosi lakosok
szolgálata.
Összességében a kamerás rendszer, ha megfelelõen használják, egy kiváló eszköz arra, hogy megóvja a józsefvárosiak életét és vagyontárgyaikat, de sok tennivaló van még a
privát szféra védelme terén, és a rendvédelmi szakmai
munka politikamentessé tételében.

Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere

A madárijesztõkrõl
„Óh, én nem igy képzeltem el a rendet./ Lelkem
nem ily honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, / aki alattomos. Sem népet, amely
retteg, hogyha választ…” (József Attila: Levegõt!)
A bûnmegelõzés: jó. A felügyelet és fenyegetés: rossz. Ez a kamerákra is igaz. A bûnmegelõzésbõl kevés, a felügyeletbõl és fenyegetésbõl sok jut a józsefvárosiaknak.
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Simon György, a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselõje

Nap mint nap, újabb és újabb képeket látni és történeteket hallani a helyszínen felszerelt kamerák „szeme láttára”
ellopott biciklirõl, feltört autókról, szamurájkardos balhéról, s effélékrõl. Bezzeg a Fidesz választási plakátjait összefirkálókat egybõl elkapták, épp a kamerák segítségével.
Látszik, hogy a kerület vezetésének fontos, hogy
mindenki úgy érezze: figyelik; de az már nem fontos, hogy a kamerák tényleg mindenütt mûködnek-e. Ki érti ezt?


KÖZTÉR

Legszebb parkjaink már bejárhatók az interneten is
A Füvészkert és az Orczy-park is bebarangolható
szereplõ országok városait-falvait, hogy egy
virtuális séta keretében meglátogathassuk azokat.
Ez az ingyenes szolgáltatás a Google Street
View, amelyen eddig Magyarország csak autóval járható útjai voltak elérhetõk. Ám mostantól
már több gyalogosan bejárható helyszín is bebarangolható, így a fõvárosi és a vidéki kulturális, történelmi, és turisztikai célpontok. Hollókõ
ófaluja, a Sas-hegy, a Nagyvásárcsarnok, a Hortobágyi Nemzeti Park, az egri és a gyõri bazilika mellett két józsefvárosi látványosság is szerepel az újdonságok listáján: az Orczy-park és
az ELTE Füvészkert.
Már több mint két éve, 2013 óta elérhetõk
és megtekinthetõk az interneten hazánk
autóval bejárható útjai a Google Street
View-n. Ám mostantól újabb, több mint 30
fõvárosi és vidéki helyszín – köztük parkok és épületek – is bebarangolható virtuálisan. Az újdonságok listáján Józsefváros
két parkja is szerepel.
elhasználók milliói böngészik nap mint nap
a Google népszerû internetes térképeit. A
vállalat azonban nem elégedett meg azzal, hogy
létrehozta az online világ egyik legprecízebb világtérképét. Kamerával felszerelt jármûveikkel
bejárták és végigfényképezték a térképeiken
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A közbiztonság megerõsítését, így a közterületi kamerarendszer fejlesztését a
Jobbik támogatja. Józsefvárosban pedig
a szocialista rendszer által okozott elhanyagoltság miatt rengeteg munka akadt
a városfejlesztés és a közbiztonság megerõsítése terén. Ennek egyik korszerû
eleme a közterületi kamerarendszer fejlesztése, amely létrehozása manapság
egy modern fõváros belvárosi kerületében elengedhetetlen. Természetesen a kamerarendszer fejlesztésének van bûnmegelõzõ hatása, de nem lehet ezzel kiváltani teljesen a rendõrség közterületi jelenlétét.
A fejlesztés óta számos bûncselekmény – elsõsorban a kábítószerrel kapcsolatosak – a társasházak területére szorultak

vissza, ahova a kamerák nem látnak be.
A kamerák azonban nem tudják elfogni a bûnözõket, az a
kérdés továbbra is, lesz-e elegendõ rendõr a térfigyelõ központban és lesz-e elég járõr az utcákon? A rendõrség vajon fel
tudja-e deríteni a bûncselekményeket, a tetteseket el tudja-e
kapni? Ugyanis hiába Józsefváros és a rendõrség erõlködése,
hogy rendet tegyen a területén, miközben a bíróságok,
ügyészségek minden teketória nélkül visszaengednek bûnözõket a társadalomba vagy nevetségesen enyhe ítéleteket
hoznak. A közrend biztosítása érdekében a rendszeres bûnelkövetõket vagy bûnözésbõl élõket nem szabad visszaengedni
a társadalomba.



ponti kommunikációs napirendjére tûzött témákban fejthetem ki az álláspontomat a közpénzbõl kiadott helyi lap hasábjain, miközben a testületi ülésen képviselt álláspontomról
még ennél is hézagosabban, akkor is jobbára súlyosan torzítva számolnak be.
Dr. Erõss Gábor,
a PM önkormányzati képviselõje

A kerületben úgy használják a kamerákat, mint a földeken a madárijesztõket: elriasztják a madarak egy részét, de az a
„jómadár”, aki kiismerte õket, tudja: jórészt nem is mûködnek.
Nem a közrendet, hanem csupán a politikai rendet tartják fenn.
Utóirat: Ezúton szeretném tiltakozásomat kifejezni, hogy
ellenzéki képviselõként csak ritkán, röviden, rendszertelenül,
és kizárólag a szerkesztõség által megszabott, a Fidesz köz-

Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje
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FEJLESZTÉS
Egészségügyi helyiség fejlesztésére pályázik az önkormányzat

Új háziorvosi rendelõ nyílik Józsefvárosban
Két önkormányzati tulajdonú helyiség
házi gyermekorvosi rendelõvé alakítására pályázik Józsefváros. A képviselõtestület már korábban döntött a Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilárd utca 3. szám
alatti helyiségek átalakításáról. Az új
rendelõbe a Trefort utcai egészségügyi
ellátás költözik majd be. A pályázaton
maximum 30 millió forint támogatást
nyerhet az önkormányzat. A teljes beruházás összesen 110 millió forintba kerül.
ájus derekán jelent meg az a kiírás,
amely kifejezetten a települések
feladatait ellátó intézmények fejlesztésére
irányul, mint például bölcsõdék és óvodák
épületének bõvítésére, a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtésére,
polgármesteri hivatal korszerûsítésére, háziorvosi rendelõ felújítására. A képviselõtestület döntése értelmében Józsefváros önkormányzata a kerületi gyermekek egész-
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rendelõvé alakításáról korábban már döntött a város vezetése. A felújítási munkálatok
még az idén elindulnak, amely
során kicserélik a jelenleg üresen álló, egykor üzletként mûködõ helyiségek nyílászáróit,
felújítják a homlokzatot és a gépészeti rendszert, megoldják
az akadálymentesítést, valamint modernizálják a rendelõ
bútorzatát és eszközparkját is.
A pályázaton maximum 30
millió forint támogatást nyerhet az önkormányzat – mondta
Az egykori bútorbolt helyén alakítják ki
Egry Attila kérdésünkre válaaz új házi gyermekorvosi rendelõt
szolva. Józsefváros alpolgármestere hozzátette: a házi
ségügyi alapellátását szolgáló helyiségek gyermekorvosi rendelõ teljes felújítása
felújítására nyújtott be pályázatot.
összesen 110 millió forintba kerül, amelyet
A Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilárd utca akkor is megvalósít az önkormányzat, ha a
3. szám alatti helyiségek egybenyitásáról és pályázat nem nyer támogatást.

Több sportlehetõség és jobb közvilágítás
Fórumot tartottak a Mátyás tér jövõjérõl
A Mátyás tér szépítése, funkcióinak bõvítése kapcsán tartott lakossági fórumot
a Kesztyûgyár Közösségi Házban a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület (JóMa Csoport). A lakók egy része a sportolási lehetõségeket bõvítené, többen a közvilágításon módosítanának.
zõk két, a Mátyás teret ábrázoló térképet is magukkal
hoztak, amelyekre az aktuális problémák és a megoldási
javaslatok kerültek.

Építõ javaslatok
A lakók részérõl több javaslat érkezett: többek között a
tér nyitvatartási idejének
meghosszabbítása, teljes bekerítése, a pihenõterület növelése és a sportolási lehetõségek bõvítése kapcsán.
Többen a közvilágításon
módosítanának, hiszen a tér
újjáépítésekor a frissen ültetett fák még kis
koronájúak voltak, mára azonban megnõttek, és takarják a lámpákat. Volt, aki a kutyafuttató mellett érvelt, de szó esett a
Kesztyûgyárról is, ahol a környék gyermekei nyugodtan sportolhatnak.

viharos idõ ellenére szép számmal érkeztek a beszélgetésre a környék lakói,
hogy elmondják véleményüket és javaslataikat arról, szerintük mit kellene változtatni,
hogyan lehetne élhetõbbé tenni a Mátyás teret. A Kesztyûgyárban tartott ülésen Alföldi
György, a Rév8 Zrt. építésze elmondta, hogy
a Magdolna Negyed Program III. ütemébõl A cél egy élhetõbb tér
fennmaradt maradványösszeg egy részét a Felmerültek a közbiztonságot érintõ kérdétér szépítésére kívánják fordítani. A szerve- sek is, fõként a bevándorlók okozta problé-
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mákat (közterületi alkoholfogyasztás, hangoskodás) vetették fel a lakosok Asztalos
Dávid rendõr fõtörzsõrmesternek, a környék körzeti megbízottjának.
Balogh István önkormányzati képviselõ
pozitívan értékelte az eseményt, hiszen
most elindult egy párbeszéd, amelynek
eredményeként az itt élõk segítségével egy
szebb és élhetõbb Mátyás teret kaphatunk.
A következõ ülésre a most felmerült igényekre próbálják megtalálni a válaszokat.
A tervek szerint egy tájépítészt is segítségül hívnak majd, aki a megvalósíthatóságban tud segíteni.
B.R.

Párbeszéd indult a szebb Mátyás térért

TÁRSADALOM
ban megfeledkeznek arról az egyszerû
tényrõl, hogy kik választották meg õket.
Minden európai politikus kötelessége mégiscsak az lenne, hogy saját nemzeti érdekeit képviselje: ha választás elé kerül, hogy
Évszázadok óta nem látott bevándorlási hullám érte el Európát. Sok magyar saját honfitársai vagy idegenek érdekét
ember számára ez még mindig távolinak bizonyul: így mindez úgy tûnhet, hogy nézze, akkor kutya kötelessége lenne saját
nem a mi problémánk. A legbölcsebb azonban mások kárán tanulni, és termé- hazáját képviselni.
szetesen pórul járt minden ország, ahol nem kapcsoltak idõben. A kereskedelmi
tévék cuki állatokról szóló hírei közepette keveset hallunk róla, hogy Olaszor- Szigorítani a szabályokat
szág, Franciaország utcáit nem egyszer több száz, sõt több ezer megélhetést A magyar kormány azok között van, akik
követelõ bevándorló veri szét. Róma, Milánó utcái élõ menekülttáborokká vál- radikálisan szigorítanák a bevándorlási
nak, egész városrészek alakulnak át, ahol a helyiek megfélemlítve élnek és ret- szabályokat. A parlament már megkezdte
tegnek, idegenként saját hazájukban. Skandináviában a más vallású bevándorlók által elkövetett erõszakhullám söpör végig. Minden
negyedik svéd nõ a bevándorlók által elkövetett erõszaknak van
kitéve. Úgy tûnik, a multikulturalizmus megbukott, és felfalja a keresztény, a másokkal emberséges, türelmes Európát.

Robbanáspont elõtt Európa

agyarországnak sincs ideje sokáig
gondolkodni. A déli szerb-magyar
határon fekvõ települések, vagy Debrecen,
Vámosszabadi, Balassagyarmat menekülttáborainak vonzáskörzetében élõk már saját bõrükön érezhetik az elõszelét a bevándorlók áradatának. Aki nyitott szemmel
jár Budapesten, az is egyre többször, egyre több bevándorlót láthat a közparkok-
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ban. Hol van még ez azonban
attól, amit más nyugati országban tapasztalhatunk?!

Visszafordított
bevándorlók
Úgy tûnik, hogy egyre több
ország zárja le határain a kapukat. Az olasz-francia határnál már viszszafordítják a bevándorolni szándékozókat. A jogosan egyre idegesebb Olaszország pedig azzal fenyegetõzik, hogy ha az EU
nem oldja meg a kérdést,
rászabadítja a többi tagállamra a menekülteket.

Saját nemzeti
érdekek képviselete
A balliberális oldal a menekültek jogairól beszél, és
arról, hogy ebben sok lehetõség is van. Európa bevándorláspárti vezetõi azon-

a szerb-magyar határ lezárását lehetõvé
tévõ, valamint a „biztonságos tranzitországot” azonosító törvényjavaslat tárgyalását, ami a Szerbián, Görögországon
és más biztonságos országon keresztül érkezõ menekültek áradatát meg tudja állítani. A júliusig tartó nemzeti konzultációban eddig visszaküldött több mint 600
ezer válasz alapján, a magyar emberek
döntõ többsége támogatja a kormányt ebben a törekvésben.
A magyarok elszántsága azonban kevés
lesz ehhez. A június végi EU-csúcson Európa vezetõin lesz a világ szeme, történelmi
lehetõség elõtt állnak: megmenthetik Európát vagy megoldhatatlan nehézségek elé
állítják.
Ny.Z.

Állami rezsicsökkentés

Januártól kevesebbet kell fizetni egyes állami szolgáltatásokért
A kormány konzultációt indított azzal
kapcsolatban, hogy az állami rezsicsökkentés részeként mely díjakat és illetékeket csökkentsék, illetve szüntessék
meg. A cél, hogy a jövõ év januárjától a
magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak összességében kevesebbet kelljen fizetniük az állami szolgáltatásokért.
konzultációban részt vevõ állampolgárok és vállalkozások 4-4 csökkentendõ vagy eltörlendõ elemet jelölhetnek meg
egy kilences listán, illetve saját javaslatot is
tehetnek, augusztus 6-ig. Véleményt mondani a fõvárosban személyesen a kerületi
hivatalok ügyfélszolgálatain lehet. A kérdõ-

A

Józsefvárosban a kérdõív megtalálható, kitölthetõ és leadható a VIII. kerületi
kormányhivatal Práter u. 22. szám és a
Kisfaludy u. 11. szám alatt található épületében.
A kormány által mérsékelni javasolt
díjak között található például a hatósági
erkölcsi bizonyítvány igénylésének költsége, az ellopott gépjármû forgalomból
való kivonásának díja vagy az ellopott
igazolványok pótlásának összege. Az álBárki javaslatot tehet, hogy melyik állami
lami rezsicsökkentés eredményeként a
szolgáltatás legyen olcsóbb
kormány 2016-ban már 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt tervez a közív a kormányhivatalok honlapján is megta- igazgatási térítési díjak csökkentése, illetlálható. Kitöltése önkéntes és anonim.
ve megszüntetése miatt.
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KÖZTÉR
Bõvült a BuBi kerékpárhálózat

Három új állomás nyílt Józsefvárosban
Tizenöt új gyûjtõállomással és ötven új kerékpárral bõvítette a MOL BuBi közösségi kerékpárhálózatát a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Józsefvárosba
három új állomás került. A kilenc hónapja üzemelõ környezetbarát közlekedési
hálózat beváltotta a hozzá fûzött reményeket: naponta átlagosan 2000 alkalommal
használják a kerékpárokat.
szeptember végéig további hét állomással
bõvül a rendszer.

Hetvennégy új
dokkoló a kerületben
Józsefvárosban a Horváth Mihály téren
egy 30 kerékpár befogadására alkalmas
dokkolóval, a II. János Pál pápa téren pedig
egy 22 helyes dokkolóval valamint érintõképernyõs terminállal ellátott – azaz bankkártyás jegyvásárlási lehetõséget is biztosíA II. János Pál pápa téren is lett dokkoló
tó – gyûjtõállomást telepítettek. A fentieken kívül a Corvin sétányon is kialakítotddig több mint négyszázezer alkalom- tak egy 22 dokkolós, érintõképernyõs gyûjmal vették igénybe a tavaly szeptem- tõállomást, amely a Futureal Csoport táberben indult Mol BuBi szolgáltatást. A mogatásával valósult meg.
rendszer késedelmes kivitelezésébõl befolyt 152 millió forintos kötbért Tarlós Ist- Naponta kétezerszer
ván fõpolgármester ígérete szerint a háló- használják
zat fejlesztésére fordították. A BKK hu- A kerékpáros rendszer beváltotta a hozzá
szonkét új állomást telepít a II., VI., VIII., fûzött reményeket – tudta meg a JózsefIX., és XII. kerületben, amelyekhez mint- város újság az üzemeltetõ BKK-tól. Eddig
egy ötven új kerékpárt is csatasorba állít. naponta átlagosan 2000 alkalommal haszJúnius 12-én tizenöt állomást adtak át, nálták a kerékpárokat, a napi csúcs 5800

Immár tizenkét állomás van a kerületben

bérlés volt. Még a téli idõszakban is minden kerékpárt naponta átlagosan egyszer
kikölcsönöztek. A hét legforgalmasabb
napja a péntek, ami a belvárosi éjszakai
életnek köszönhetõ, de nagyon sokan
használják ebédszünetben is a belvárosban. A nyári idõszak vélhetõen javítja a kihasználtság adatait.
B.R.

E

Az új állomásokon bankkártyával
is fizethetünk

Kerékpáros fejlesztések a kerületben
Egyre könnyebb biciklivel közlekedni a kerületben
Kiemelkedõen jó mutatókkal rendelkezik Magyarország a kerékpárosok szempontjából egy európai
felmérés szerint. Az eredmények a
kerületben is érezhetõk, folyamatosak a kerékpáros fejlesztések Józsefvárosban is. Legutóbb kerékpárút létesült és több utca is megnyílt a kerékpárosok elõtt.

A legújabb fejlesztéseknek köszönhetõen májusban megnyílt a Luther
utca a kétirányú kerékpáros–forgalom számára a Népszínház utca és a
Rákóczi út között. Az elmúlt hetekben felfestett kerékpárúton mindkét
irányból meg lehet közelíteni a II. János Pál pápa teret, sõt a Rákóczi úton
át összekapcsolták Józsefvárost a VII.
kerület bicikliútvonalaival is. Ugyanájus közepén jelent meg az Euakkor a Palotanegyedben is történtek
rópai Kerékpáros Szövetség
változások. Megnyílt a kerékpározók
felmérése, mely öt kerékpáros szemszámára a Mária utca egy szakasza, a
pontból vizsgálta a kontinens orszáHoránszky, a Gyulai Pál és a KõfaraA változások segítik a biciklis közlekedést
gait. Magyarország összesítésben az
gó utca mindkét irányból. Jelenleg
elõkelõ 8. helyen végzett, ám kerékelõretolt felállóhelyet építenek ki a
párhasználat és kerékpáros turisztika szempontjából a harma- Bérkocsis, a Kölcsey és a Krúdy Gyula utca József körúti kedik helyen állunk. Az eredményekhez a józsefvárosi fejleszté- resztezõdéseinél, valamint tizenhárom helyszínen 206 keréksek is hozzájárultak. Az elmúlt években iskolák, óvodák és pártároló kialakítása is folyamatban van. A fejlesztések fõvároközintézmények környékére telepítettek biciklitárolókat, vala- si forrásból, a Józsefvárosi Önkormányzat és több civil szervemint a kerékpáros útvonalak is gyarapodtak.
zet bevonásával jöttek létre.

M
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria

Mûtermek rejtelmei

programjai

Látogatás a Százados úti
Mûvésztelepen

Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

A nemrégiben Magyar Örökség-díjjal elismert Százados
úti Mûvésztelep június 13-án a Józsefvárosi Galéria és
Rendezvényközpont szervezésében immár második alkalommal tárta ki kapuit, hogy bepillantást engedjen a
látogatóknak néhány kiváló alkotó mûhelyének kuliszszái mögé.

KIÁLLÍTÁS
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

hatalmas érdeklõdésnek örvendõ rendezvény elején
Sipos Endre mûvészettörténész tartott rövid elõadást a
mûvésztelep múltjáról, az ott élõ és alkotó képzõmûvészekrõl, az ott zajló közösségi életrõl, illetve megemlítette azokat
a mûvészeket is, akik vendégként jártak ott. Tanácsokkal is
szolgált azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes figyelnünk a
mûterem-látogatás során. Javasolta, figyeljük meg a hely
szellemét, mirõl árulkodnak a mûteremben lévõ tárgyak az
alkotóval és az alkotási folyamattal kapcsolatban, milyen érzéseket váltanak ki belõlünk a mûvek, vagy hogy milyen módon jelenik meg a fény szerepe a mûteremben.

A
9–18 óráig) Az iskolai csoportokat kérjük, hogy elõzetesen
jelentkezzenek be a 06-205877-444-es telefonszámon. A
belépés díjtalan.

A Polgárok Háza
júniusi programjai
1089 Budapest,
Visi Imre utca 6., Tel.: 299-80-50
Fegyó Béla festõmûvész Híd
címû kiállítása megtekinthetõ
június 24-ig, hétköznap 9–17
óra között, illetve rendezvények idején.

 Június 18., csütörtök, 18.00:
Lovas István: Unortodox különcök címû könyvének bemutatója. Az újságíró és politológus új könyve Malajzia,
Izland és Magyarország sikeres válságkezelésérõl a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. A szerzõvel Kondor
Katalin beszélget.
 Június 24., szerda, 10.00:
Batthyány-Strattmann László
Idõsek Akadémiája. „Beszélgetés az idõsödésrõl” címmel
Dr. Iván László professzor interaktív sorozata. 6. rész: Idõsödés a társadalomban.

 Június 24., szerda, 18.00:
Babits Mihály: Jónás könyve.
Borbemutatóval egybekötött
rendkívüli színházi elõadás.
A Polgárok Háza évadzáró
rendezvénye
a
Bánffy
György Kulturális Szalon és
a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület szervezésében. A fõszerepben: Dúzsi
Tamás, Az év bortermelõje
2014-ben, és Mikó István, Jászai Mari-díjas színmûvész.
További szerepekben: Varga
Klári, Rusz Milán és Suha
Kálmán színmûvészek. Kísér
a Tricikli band. Borsor: Fürtike, Rose, Óvörös, Pentaton,
Merlot, Grabóc, Görögszó.

Sokakat vonzott Láng-Miticzky Gábor mûterme

Az idei évben Dús László festõmûvész, ifj. Szlávics László
szobrász- és éremmûvész, Láng-Miticzky Gábor belsõépítész
és festõmûvész, Gáts Tibor hangszerkészítõ és Péter Ágnes
szobrászmûvész, Szabó Tamás festõ- és szobrászmûvész, illetve Makó Judit festõ- és grafikusmûvész mûtermeibe nyerhettünk betekintést. A mûvészek meséltek magukról, a mûveikrõl, készülõben lévõ munkáikról, jövõbeli terveikrõl. Több
mûteremben szó esett az alkotási folyamatról, családról, de
néhány esetben hallhattunk a tanításhoz és a tanítványokhoz
fûzõdõ érzésekrõl és tapasztalatokról is. A mûtermek bejárása
után a Galéria Klubtagsági Kártyával rendelkezõket a szervezõk a program megkoronázásaként közös bográcsozással és
Gulyás Anna népdalénekes koncertjével várták.
T.O.

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.
11

MOZAIK

Elballagtak a józsefvárosi
diákok is

Bábelõadás és fogászati tanácsadás

Több mint 300 nyolcadikos diák ballagott el az utóbbi
napokban a józsefvárosi általános iskolákban. Elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, fiatalabb társaiktól.

Az egészségmegõrzés állt a középpontban pénteken a
Kesztyûgyár Közösségi Házban. A rendezvényen a józsefvárosi lakók képet kaphattak egészségi állapotukról. Az
elõadásokkal tarkított családbarát rendezvényen a gyermekeknek a Cakkumpakli Színház tartott bábelõadást.

erületünkben több mint háromszázan vonultak végig az
iskola folyosóin, vállukon tarisznyával. A ballagási ünnepség során felidézték az elmúlt évek emlékezetes pillanatait, a tanárok jó tanácsokkal látták el a búcsúzó diákokat.
„Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengõszó, hogy
az új tanévet már egy másik épületben, az ismeretlenben kezdjük, a gyermekkort, a maga gondtalan boldogságával elhagytuk. Most elindulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk” – a nyolcadikosok képviselõje így
köszönt el az egyik
józsefvárosi tanintézményben.
„Az elsõ nyolc év
gyorsan elszaladt.
Tele vagytok ötletekkel, energiával. Azt
kívánom, hogy ehhez társuljon szorgalom, kitartás, és mindig becsület. Használjátok ki a lehetõségeket, tanuljatok nyelveket, utazzatok,
ismerkedjetek meg a világ csodáival. A legszebb évek következnek, el kell döntenetek, hogy mit hoztok ki magatokból. Jó
utat!” – búcsúztatta az egyik igazgatónõ a nyolcadikosokat. A
ballagókra valóban egy új korszak vár, a felnõtté válás kezdete.

K

Rendõrségi hírek
Elfogták a Diószegi utcai
drogterjesztõket
Anya és fia a saját lakásában árult
Kristály elnevezésû kábítószert
árult anya és fia saját, Diószegi
Sámuel utcai lakásában. B.
Kálmánnét és B. Zsoltot a józsefvárosi rendõrök a helyszínen
elfogták, a házkutatás során 81
pakett fehér színû, 1 pakett
barna színû port és több tízezer
forint készpénzt foglaltak le.
jabb drogterjesztõket fogott el a rendõrség: anya és fia a
Diószegi utcában, saját lakásában, napi szinten árulta a
kábítószert, kristály elnevezésû drogot terjesztettek. B. Kálmánnét
és fiát a rendõrök elfogták, és elõállították a VIII. kerületi
rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki õket.
A nyomozók a házkutatás alkalmával 81 pakett, összesen 57,3
gramm fehér színû, 1 pakett összesen 4,6 gramm barna színû port,
valamint kábítószer terjesztéséhez szükséges eszközöket és több
tízezer forint készpénzt foglaltak le.

Ú
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Egészségnap a Kesztyûgyárban

únius 12-én délelõtt gyermekzsivajjal telt meg a Mátyás téri
Kesztyûgyár. A mintegy 110 kerületi óvodást a Cakkumpakli
Színház szórakoztatta az „Amirõl a vizek mesélnek” címû bábelõadással, majd a fogápolásról tartottak számukra érdekes elõadást a Semmelweis Egyetem fogászati higiénikusai. Az egészségnapon az egész család talált magának programot. A felnõttek a Magyar Vöröskereszt véradásán vehettek részt, valamint
praktikus tanácsokat kaphattak egészségmegõrzés és a személyes higiénia témákban. A vállalkozó kedvû gyermekek a nap
folyamán a kis- és nagymozgásos koordinációs akadálypályát
is kipróbálhatták. A program közös zumbázással zárult.

J

Feltörte a mobilüzletet
Egy 16 éves budapesti lakos gyanúsítható
azzal, hogy június 9-én 21 óra körül egy
Kõbányai úton lévõ mobiltelefon szaküzlet ajtaját felfeszítette, onnan három darab
mobiltelefont és két darab karórát tulajdonított el. Nem volt szerencséje, a közelben szolgálatot teljesítõ biztonsági õr
ugyanis megállította, és a rendõrök kiérkezéséig visszatartotta. A férfi ellen lopás
bûntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a kerületi rendõrkapitányság.

Letépte a nyakláncát
Az Orczy úti villamoson tépte le a sértett nyakából a medálos
nyakláncot június 6-án, 18 órakor D. István János 31 éves budapesti lakos. Tettét követõen elszaladt, azonban a közelben járõrözõ rendõrök észrevették, intézkedés alá vonták, majd elõállították
a VIII. kerületi Rendõrkapitányságra. Ellene lopás bûntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás. A nyári idõszakban, amikor
kevesebb ruhát hordunk, megszaporodik a hasonló, nyakláncletépõs cselekmények száma. Vigyázzunk ilyenkor jobban önmagunkra, egymásra, értékeinkre.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Befõttesüvegek
fertõtlenítése
ogy sokáig megmaradjanak a nyár ízei, befõttbe zárjuk õket. A tartósítás egyik fontos alapját jelentik a steril, csíramentes üvegek. Hagyományosan beáztatjuk az üvegeket mosószeres meleg vízbe, majd alaposan átmossuk, folyó vízben
leöblítjük. Jól kiszárítjuk
õket, ha lehetõségünk van,
tûzõ napon érdemes. Mosogatógépben egy rövid, forró
mosóprogrammal fertõtleníthetjük az üvegeket. De az
is hatásos, ha a mikróban a
kimosott és elöblített, de
nedves üvegeket magas fokozaton egy percig melegítjük. Sterilizálhatunk sütõben
is, ha a nedves üvegeket tepsibe állítjuk, szájukkal felfelé.
150 fokon 15 perc alatt megszáradnak. Tetõket, ha lehet,
vásároljunk inkább újakat. A
befõttesüvegeket töltsük
mindig tele, de a lekvár, befõtt ne folyjon túl a peremén.
A kész befõttet 1-2 nap után
ellenõrizzük. Nyomjuk be a
tetõt, ha homorú és feszes, jól
záródik. Ha benyomható,
sajnos nem fog sokáig elállni,
mihamarabb fogyasszuk el!

H

A besamel
zonos mennyiségû vajat
és lisztet kell hozzá felhasználni. Nem jó sem a zsír,
sem pedig a különféle növényi olajok. Az igazi besamel
alapja a vaj! Megolvasztjuk,
majd hozzáadjuk a lisztet, s
közepes lángon, folyamatos
kevergetés mellett pirítjuk. Itt
nem a barnára pirítás a cél,
minél halványabb, annál jobb.
Ezután jöhet a tej, ami ne legyen hideg, mert csomós lesz
a mártásunk, ami ezután már
hamar besûrûsödik. Nagyon
kell arra figyelnünk, hogy mi-

A

kor éri el az általunk kívánt
állagot. Ízesíthetjük sóval, fehérborssal, mustármagporral,
szerecsendióval. Ha már nem
olyan forró, adhatunk hozzá
néhány tojássárgáját, de a tej
egy részét tejszínnel is helyettesíthetjük. Sokféle ételhez
felhasználhatjuk. Adhatjuk
kifõtt tésztához, majd kevés
sajttal fûszerezzük és összesütjük. Bármilyen egytálételt
gazdagíthatunk vele. Fõtt, párolt zöldségekhez, de húsos
fogásokhoz vagy épp szendvicsekhez is felhasználhatjuk.
Igazi francia klasszikus a ka, de a lasagnének és cannelDubarry szelet vagy a musza- loni-recepteknek is alapja.

A cannelloni

mek alapok lehetnek
hozzá, a tetején sok
zzel a tradicionásajttal. Túróval, tejlis olasz tésztával
föllel, friss gyümöligen mutatós, gyors,
csökkel, bármilyen
egyszerû egytálételeédes öntettel elõre
ket tudunk készíteni.
elkészíthetõ deszA csõ alakú, 8-10 cm
szert. A csõ alakú
hosszú, 2 cm átmérõtésztába szinte bárjû tészta remek alapmit tölthetünk, ami
anyag sós, de akár
csak eszünkbe jut,
édes fogásokhoz. Damindennel mûködik,
rált hússal, ricottáés jól mutat, kísérleval, spenóttal tölthettezzünk bátran! A
jük meg, paradicsomszósszal, besamellel piacon most se szeri, se száma a zöldségekönthetjük le, majd sütõben összesütjük az nek, gyümölcsöknek.
ízeket. A tejszín, a csirke, a zöldségek is reKiss Éva

E

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Ricottás-spenótos cannelloni
Hozzávalók:
25 dkg ricotta, 30 dkg spenót, 1
tojás, só, bors, 2 ek. vaj, 2 ek.
liszt, 0.5 l tej, szerecsendió, olívaolaj, 25 dkg cannelloni tészta.

Elkészítés:
A spenótot megpároljuk, sózzuk, borsozzuk. Hagyjuk kihûlni. Ezután hozzákeverjük a

ricottát és az egész tojást. Ezt a
masszát a cannelloni tésztába
töltjük, amit olívaolajjal kikent
tepsibe egymás mellé helyezünk. A besamelhez a vajon a
lisztet enyhén megpirítjuk, s állandó kevergetés mellett apránként hozzáöntjük a tejet.
Felforraljuk, míg be nem sûrûsödik, sózzuk, borsozzuk, és

szerecsendióval ízesítjük. Ráöntjük a már elõzõleg megtöltött tésztára és közepesen meleg sütõben addig sütjük, míg a
teteje meg nem barnul.

Miért egészséges?
Mert a spenót kalóriaszegény,
de magas rosttartalmú. Gazdag
ásványi anyagokban és vitaminokban, A-, E- és C-vitamin tartalmának köszönhetõen daganatmegelõzõ hatású.
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REJTVÉNY
Színes kavalkáddal búcsúztatták a tanévet

Eszményi férj

A Losonci Téri Általános Iskolában 30 éves hagyománya
van a tanév végén megrendezésre kerülõ Losonci Napnak.
z idén az alsó tagozat valamennyi diákja, közel 300 gyerek
lépett fel a rendezvényen, énekes-táncos mûsort adtak
elõ. A felsõsök az iskola zenekarával, a Jam Band együttessel
képviseltették magukat. A ritmikus gimnasztikások pazar bemutatói, a legkisebbek vidám, a negyedikesek múltidézõ tánca
mellett a közönség láthatott hip-hop bemutatót is. A színes kavalkád nézõi hálás közönségnek bizonyultak, a szülõk vastapssal jutalmazták gyermekeik elõadásait.

A

Apróhirdetés
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
Bp-tõl 35 km-re eladó 1200 nmes telken, 70 nm-es, komfortos,
felújított, tornácos családi ház melléképületekkel. Azonnal beköltözhetõ, akár teljes berendezéssel.
Gyermekes vevõnél az új szocpolra is tudok várni. Irányár: 7,8 M Ft.
Tel.: 06-20-312-3712
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

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.
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT. 1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák,
hidak készítése, saját fogtechnikai
laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné, 31-35-604, 30-96-25-029
FOGTECHNIKUS. Fogsor javítása,
készítése, rövid határidõvel, orvosi
háttérrel. VII. ker., Klauzál u. 23.
T: 06-20/531-4161
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.: 06-30-419-2713
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VÍZSZINTES: 1. Brigitte Bardot, francia filmsztár a férfiakra
elég rossz fényt vetõ frappáns megállapításának elsõ része. 14.
Baráti és rokoni kapcsolatot egyaránt utalhat ez a fõnév. 15. Libabeszéd. 16. Zongorafoglalkozás is lehet. 17. Dráva-parti helység a
barcsi járásban. 19. Zsombor egyik beceneve. 20. A lett fõvárosba
való. 23. Mihi iam non … amara; ne légy nékem keserûség (a Stabat
Mater részlete). 24. … Ridge; támaszpont-város az USA Tennessee
államában. 25. A megállapítás második része. 27. Becézett Aladár.
29. Amerikai filmszínész (Franchot, 1905–1968). 30. Földet mûvel.
31. … Angeles; USA-beli nagyváros. 33. Azonos magánhangzók.
34. A megállapítás harmadik része. 39. A nobélium vegyjele. 40.
Standard …; világcég. 41. Rangjelzõ elõtag. 42. Szamár, a baszkok
nyelvén (ASTO). 44. Elektrospin rezonancia; fényelnyelés-vizsgálat, röv. 46. A megállapítás negyedik része. 49. Gotovac operahõse. 51. Baden-Baden folyója. 52. A zenében: halkan (adandó elõ). 53.
Nicolaus, Niccolo becézése. 55. Fõleg népzenét játszó pengetõs. 57.
Lajstromba vesz. 59. Nincs okozat nélküle. 60. Velencei utazó, felfedezõ (Marco, 1254–1324).
FÜGGÕLEGES: 1. Erõs elhatározás. 2. Zongoradarab! 3. John
Lennon slágere. 4. Orosz helyeslés. 5. Ágnes becézése. 7. Németajkú európai nép. 8. …-dog; kutya-macska táp. 9. Magam. 10. …
Pahlavi; az utolsó iráni sah. 11. Sobri …; híres-hirhedt betyár. 12.
Román terepjáró gépkocsi. 13. Közép-afrikai állam, fõvárosa
Lusaka. 17. C’est la …; ilyen az élet. 18. Labdát az elõzõ játékosnak
hajít. 21. 1999-ben pályára állított USA-mûhold. 22. Elõtagként széllel kapcsolatos fogalomra utal. 24. Értelmes. 26. Nyírségi község.
28. 2006-ban megszûnt termeltetõ-szolgáltató cég Váncsod helységgel. 32. Rábaközi község lakója Pápa szomszédságában. 35. In
… veritas; Borban az igazság. 36. Elem eleje! 37. Szétszéled, régiesen. 38. Üledék egyes elegyrészeit eltávolítja. 39. A megállapítás
ötödik, befejezõ része. 43. Tárnoki …; kennelsori kutyaiskola. 45.
Heves megyei helység. 47. Jelentõs brit szobrász (Henry,
1898–1986). 48. Lámpás páros betûi. 50. Borfajta. 54. Tanintézet az
oda járók elnevezésében. 55. Gyötrelem. 56. Rendben! 58. Csendes
befejezés! 60. Fél perc! 61. Római 51.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: július 1.
A május 20-ai rejtvényünk megfejtése: A reklámokat néhány
percre mindenféle filmekkel szakítják meg.
Nyerteseink: Gáspár László, Papp Lászlóné
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

KULTÚRA

Plakát-álmok 1910-1920
Kiállítás a XX. század legviharosabb évtizedérõl
Az ezerkilencszáztízes éveket mutatja
be a Magyar Nemzeti Múzeum Elsodort világ/Plakát-álmok 1910–1920 címû kiállítása. A négy korszakra felosztott évtized hangulatait négy különbözõ teremben mutatják be a falragaszok,
amelyek között józsefvárosi kötõdésû
plakátok is helyet kaptak. A kiállítást
Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum
fõigazgatója nyitotta meg.
tárlat a múzeum saját plakátgyûjteményének nagyrészt még soha ki nem állított darabjaiból, valamint világháborús relikviákból állt össze. Köztük józsefvárosi
mozik mûsorait, illetve kerületi vállalatok
termékeit is bemutatva.

A második terem a háború kezdetérõl, az
elõkészületekrõl szól, itt a toborzó- és adományozásra felszólító plakátok mellett többek között a fronton töltényhüvelybõl készített emléktárgyakat, vivát-szalagokat és
más relikviákat is láthatunk. A harmadik, a
mementóterem, a háború borzalmait mutatja be, míg az utolsó kiállítási tér a háború végét, a
trianoni döntést és a proletárforradalmat jeleníti meg.

Párbeszéd múlt
és jövõ között

A

Háborús film az Uránia mûsorán

is, hogy a kiállítótér hangulata illeszkedjen
a korszakok szelleméhez, hangulatához.
Ennek megfelelõen az elsõ teremben a bolA négy teremben kiállított plakátok az évti- dog békeidõk utolsó éveinek plakáttermézed négy jól elkülöníthetõ korszakát idézik sét láthatjuk, itt színes papírmadarak, hinta
fel. A szervezõk ugyanakkor figyeltek arra és kellemes hangulat fogadja a látogatókat.

Négy korszak,
különbözõ hangulatok

A kiállítást megnyitó Schmidt
Mária szerint a plakát a vizuális
mûvészet egyfajta csúcsterméke, amely a kor egyik legfontosabb kommunikációs eszköze is
volt. A Terror Háza Múzeum fõigazgatója hangsúlyozta, hogy
ezt az eszközt az antant hatalmak az ellenséggel szembeni
uszításra, a közvélemény befolyásolására is
hatásosan használták fel. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója kiemelte: a tárlat hozzájárulhat a párbeszéd
újraindítására múlt és jövõ között. A kiállítás október 18-áig látogatható.

Józsefvárosi helyszínek

Északi fény a fjordok felett

Múzeumok éjszakája

Izland bemutatkozik a Zászlómúzeumban

Június 20-án ismét megrendezik a Múzeumok éjszakáját. A fõvárosban tizenharmadik alkalommal sorra kerülõ programsorozaton jó néhány józsefvárosi helyszín
közül is választhatnak az érdeklõdõk.
Nemzeti Múzeumban az álom áll a középpontban. Álomvilággá alakul a múzeum foglalkoztatója, és a gyerekek
elkészíthetik benne álombeli szereplõiket, vagy épp mumusaikat. A felnõttek megismerkedhetnek például az álmok szimbólumrendszerével, az álmoskönyvekkel, Gerevich József
pszichiáter a visszatérõ álmokról, rémálmokról tart elõadást.
A Rendõrmúzeumban ki lehet próbálni az alkoholszondát,
lesz grafológiai elemzés, kutyás bemutató és lézerpisztoly-lövészet is. A Természettudományi Múzeumban fényvarázslatokkal, vadonlesõvel, Múzeumi rejtélyek szobájával, kémjátékkal
várják az érdeklõdõket. A Fiumei úti Sírkertben a híres sírokhoz kalauzolnak el minket, lesz sírfelirat-vadászat
és gyertyafényes elõadás a
halállal kapcsolatos babonákról is. A további helyszínek és a rendezvény
részletes programja a
www.muzej.hu weboldalon és mobil alkalmazáson
érhetõ el.
A budapesti programokat egységes karszalagbelépõvel látogathatják az érdeklõdõk, a karszalaggal rendelkezõk igénybe vehetik a BKK Múzeumbuszokat is.

A József körút és a Nap utca sarkán található, idén húszéves Zászlómúzeum legújabb, június 10-én megnyílt kiállítása ezúttal Izlandot mutatja be a látogatóknak.

A

kiállított zászlót, plakátokat, fotókat és használati tárgyakat nézegetve megismerkedhetünk a szigetország
csodálatos természeti szépségeivel, hagyományaival és az ott
élõk népviseletével is. Láthatunk képet a híres északi fényrõl,
a gleccserekrõl és olvashatunk többek között a vikingekrõl is.
A tárlat megnyitóján a házigazda, Balogh László mellett
Utassy Ferenc, Izland tiszteletbeli magyarországi nagykövete
és Suha György, a Külügyminisztérium tiszteletbeli konzulokért felelõs miniszteri biztosa is köszöntötte a jelenlévõket.
Mindketten a két ország közötti szoros kapcsolatra hívták fel
figyelmünket, melynek közös nevezõje az emberi értékek õrzése. A Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében Zentai
Oszkár, az Emberi Erõforrás Bizottság elnöke rokonszenvének adott hangot a konokul szabadságra és függetlenségre
vágyó izlandiak iránt.
T.O.
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