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Folyamatos razziák a kerületben
Idegenrendészeti ellenõrzések

KÖZTÉR
Változások a kerületi parkolásban

Ingyen parkolhat minden józsefvárosi
Valamennyi józsefvárosi, állandó lakcímmel rendelkezõ autós egyformán jogosult az ingyenes várakozást biztosító engedélyre – közölte a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatósága. Az engedélyek a Német utcában, illetve a www.jpsz.hu oldalon igényelhetõk térítésmentesen.
Fõvárosi Önkormányzat parkolási rendelete 2015. július 12-tõl a Tisztviselõtelepen és a Kerepesi út – Hungária krt. –
Salgótarjáni út – Asztalos Sándor utca által
határolt területen, valamint a Kõbányai
úton állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ józsefvárosiak részére is lehetõvé tette
az ingyenes parkolásra jogosító lakossági
várakozási hozzájárulás kiadását.
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Az engedélyek feltételei
A lakossági várakozási hozzájárulások
kiadása 2015 januárjától térítésmentes. Az
engedélyek kiadásának feltételei változatlanok: a legfontosabb a kerületben állandó
bejelentett lakcím, a forgalmi engedélybe

bejegyzett igénylõ, s hogy a kérelmezett
gépkocsinak nem lehet adótartozása.
Fontos azonban tudni, hogy az alábbi,
Józsefvárosban található, de fõvárosi tulajdonban lévõ közterületeken a kerületi
lakossági parkolási engedélyek NEM érvényesek: Baross tér, Blaha Lujza tér, József krt., Múzeum krt., Rákóczi tér, Rákóczi út, Kerepesi út, Keleti pályaudvar
indulási és érkezési oldal, Fiumei úti felüljáró alatti parkoló.

Az igénylés módja
A lakossági várakozási engedély
kiadása nem automatikus, hanem
a következõ elérhetõségek valamelyikén kell kérelmezni: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatósága ügyfélszolgálatán (VIII., Német u. 17-19.), vagy
a www.jpsz.hu weboldalon lévõ
ügyfélkapu alatt.
További részletek: www.jpsz.hu.
Telefon: 299-7000 (Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Parkolási
Az engedélyeket térítésmentesen igényelhetik a kerületiek Igazgatóság).

Már a Vay Ádám utcáig tart a virágtartó oszlopok sora

pok és a muskátlik kihelyezésével egy
újabb lépést tettünk efelé” – mondta a
képviselõ.
Nagyon pozitív visszajelzéseket adtak a
környék lakói, ezért fontosnak tartottuk,
hogy folytassuk a fejlesztést –
mondta Zentai Oszkár, a Népszínház utca és környékének
képviselõje. Hozzátette: a
most kihelyezett 23 virágtartó
kandeláber a II. János Pál pápa
téri villamosmegállótól a Vay
Ádám utca keresztezõdéséig
díszíti a közteret. „A cél az,
hogy a virágtartó oszlopok sora egészen a Teleki térig szegélyezze az utca páros oldalát” –
szögezte le a képviselõ.
A muskátlikat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai locsolják hetente kétszer, de ha káretnék, ha a Népszínház utca visszakap- nikula van, akkor hétvégén is megöntöná régi hangulatát. „A virágtartó oszlo- zik a virágokat.
F.R.

Virágosabb lett a Népszínház utca
Újabb virágtartó kandelábereket helyezett ki Józsefváros önkormányzata
a Népszínház utcába. A 23 új, muskátlikkal teli oszlop a II. János Pál pápa
téri villamosmegálló és a Vay Ádám
utca közötti járdaszakaszt díszíti. Az
önkormányzat célja, hogy a virágtartó
kandeláberek sora egészen a Teleki
térig szegélyezze a Népszínház utcát.
avaly, a nyár elején kerültek ki az
elsõ virágtartó kandeláberek a Népszínház utcába. Az önkormányzat akkor azért döntött a zöld színû oszlopok
mellett, mert a Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti járdaszakaszon nem lehet
fasort telepíteni. A környék önkormányzati képviselõje, Dudás Istvánné
akkor azt mondta: az itt lakók azt sze-
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a szabadságukat töltik, addig a környék lakói
Ötletek a Mátyás tér jövõjérõl M ígazonsokan
tanakodnak, hogyan lehetne szebbé, élhetõbbé tenni
a Mátyás teret. Szép számmal jöttek ezúttal is a Kesztyûgyárba,
Ismét összegyûltek a Mátyás tér lakói a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület (JóMa Csoport) hívására, hogy közösen döntsenek a
Mátyás tér jövõjérõl. Az ötletelés végére kirajzolódott,
hogy a legtöbben a még bekerítetlen területet is kerítéssel
csatolnák hozzá a térhez, valamint a játszótér is egy védettebb, nagyobb helyre kerülne.
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a július 14-én megtartott lakossági fórumra.
A lakók egymásnak adták a szót és osztották meg a jelenlévõkkel az ötleteiket. Abban a legtöbben egyetértettek, hogy a tér Szerdahelyi utca felõli csücskét, – amely most még bekerítetlen – toldják hozzá a bekerített parkhoz. Ezáltal több pihenõrészt lehet kialakítani, padokkal, virágágyásokkal díszítenék ezt a területet. Bár
megoszlottak a vélemények, a többség szerint jó ötlet, hogy a 

KÖZÉLET
Célt és utat találni az életben

tékok 10 km-es nyíltvízi úszásának gyõztese az egészséges élet és a sport fontosságáról mesélt nekik. Az úszó egy matematikai
feladványt is adott a résztvevõknek: ki kellett számolniuk, hogy ha 10 kilométert
úszik egy 50 méteres medencében, hány
Pályaorientációs napot tartottak a Kesztyûgyár Közösségi Házban 6-14 éves hossz alatt teszi meg a távot? A gyerekek
gyermekeknek. Az iskolások a különféle szakmák rejtelmeivel ismerkedhet- egy kis segítséggel kitalálták a megfejtést,
tek meg, a rendõri munkától kezdve a pincérkedés fogásain át a cukrászmes- ami 200 hossz. Elmondta, hogy egy nap kétterség szépségéig. Az eseményen Risztov Éva olimpiai bajnok hosszútávúszó szer edz, reggel és délután is három órát, és
elõadást tartott az élsportolói életrõl a kicsiknek.
elárulta, hogy Egerszegi Krisztina a példaképe, de nagyon tiszteli a focista Cristiano
Ronaldót is.
Miután a tanulók kifaggatták, Risztov
Éva a Józsefváros újságnak elmondta, hogy
ha kisebb gyerekekkel találkozik, nehezebb
dolga van, de igyekszik bepillantást nyújtani nekik pályafutásába és segíteni nekik azzal kapcsolatban, hogy találjanak értelmet
és utat az életükben.
„Azt szoktam mondani a fiataloknak,
hogy legyenek céljaik, éljenek egészségesen.
Nem kell mindenkinek olimpiai bajnoknak
lennie, de sportoljanak valamit. A 21. században, amikor minden a mobiltelefonról,
internetrõl mûködik, ne a számítógép elõtt
játékos keretek között megrendezett
üljenek, hanem mozgással töltsék ki a szaTûzoltó vagy katona?
pályaválasztási napot a Magdolna Nebadidejüket” – szögezte le.
gyed Program III. keretében szervezték az- Kelemen Zsolt VIII. kerületi tûzoltóparancsA hosszútávúszótól azt is megtudtuk,
zal a céllal, hogy a környéken élõ gyerekek- nok elmondta, azt az üzenetet szeretnék át- hogy édesanyja a szomszédos kerületben lakel megismertessék a különbözõ szakmákat adni a gyerekeknek, hogy ha kitar– tudtuk meg Varga Zitától, a Kesztyûgyár tóan tanulnak, jó a magaviseletük
és büntetlen elõéletûek, akkor beKözösségi Ház munkatársától.
Az egyes helyszíneken a mentõs, a tûzol- kerülhetnek a rendvédelmi szertó, a rendõr, a cukrász, a pincér, a mûkör- vekhez. „Itt egy életpálya vár rámös, vagy épp a vízóra-szerelõ munkáját is- juk, ahol adott az elõmeneteli lehemerhették meg a gyerekek. Az egyik terem- tõség. Kisebb gyermekek vannak
ben pedig egy szakmamozi-vetítés zajlott. itt, de már ilyen korban is felkeltOtt jártunkkor egy igazi pincér éppen azt hetjük játékosan a figyelmüket” –
mutatta meg a kicsiknek, hogy egyszerre hangsúlyozta a tûzoltóparancsnok.
hány tányért bír el, mint mesélte, a „pincér- Hozzátette, reméli, hogy a mai naszabály” négyet enged meg. A cukrászmû- pon megfogan egy-egy gyerek fejéhelyben aprósüteményeket díszítettek, a ben az a gondolat, hogy a rendvémûkörmös asztalát izgatott kislányok vet- delmi pályát válassza, és ennek a
Risztov Éva olimpiai bajnok hosszútávúszó elõadása
ték körül és figyelték a szakszerû bemutatót célnak aláveti magát tanulmányaivégén autogram-kártyákat osztott a gyerekeknek
a francia manikûr elkészítésének lépéseirõl. ban, viselkedésében.
A fiúk a Fõvárosi Vízmûvek munkatársánál
csoportosultak, ahol a vízórát, és a különfé- Olimpiai bajnok
kik, és az Üllõi út túloldaláról „rálát” Józsefle szerszámokat tanulmányozhattak. A leg- a Kesztyûgyárban
városra. „Nekem tetszik ez a kerület, nanagyobb népszerûségnek a rendõr- és a tûz- A pályaorientációs napon egy olimpiai baj- gyon fejlõdõ része Budapestnek. A Corvin
oltóautó örvendett, a kisdiákok kívül-belül nok beszámolóját is meghallgathatták a sétány és környéke európai színvonalú,
gyerekek: Risztov Éva, a 2012-es londoni já- vonzza az embereket” – fogalmazott. D.A.
feltérképezték a jármûveket.

Pályaválasztási nap a Kesztyûgyárban
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kutyásoknak egy, a tér mellett
húzódó sávon alakítsanak ki kutya
wc-t. A játszótér szintén kardinális
kérdés volt, egy elképzelés szerint
nagyobb területet kapna és a gyermekek védelmében el is kellene keríteni. Az ötleteket a Rév8 Zrt. munkatársai összegzik és megvizsgálják
azok megvalósíthatóságát.
Balog István, a környék önkormányzati képviselõje szerint ör-

A lakók térképeken mutathatták be ötleteiket

vendetes, hogy már a tér vonzásán kívül is beszédtéma a
Mátyás tériek összefogása, példaként tekintenek rá. A Magdolna Negyed Program legnagyobb hozadéka az épített értékek mellett, hogy ilyen közösségek jönnek létre, amelyek
összeülnek és tenni akarnak a
környezetük szépítése érdekében.
B.R.
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KULTÚRA
palotanegyediek, a józsefvárosiak és tágabban a budapestiek kulturális közösségi tereit bõvítené, töltené meg az üres helyiségeket
élettel. Mint azt Egry Attila alpolgármester
Ingatlanfelújításokkal indul a projekt
lapunknak elmondta: a 61 millió forintos
Az önkormányzat felújítja a Kortárs
pályázati pénz átcsoportoGaléria Negyed projektbe kiszemelt
sításával el lehet kezdeni
ingatlanokat és pályázatot ír ki az ebkialakítani a jövõben páben létrejövõ galériák mûködtetésére.
lyázat útján bérbe adható
kiállítótereket. Már ki is jeképviselõ–testület legutóbbi ülésén
lölték azokat az ingatlanoúgy döntött, hogy az Európa Belvárokat, amelyek megfelelnek a
sa Program (EUB) 2. megvalósítására nyert
szakmai koncepció állította
pályázati összeg fel nem használt részét átparamétereknek, mely szecsoportosítja a Kortárs Galéria Negyed kirint utcai bejáratú, 50 és
alakításának megkezdésére.
200 négyzetméter közötti
Ennek a megvalósítása már csak azért is
helyiségek lennének ideálilehetséges, mert a TÉR_KÖZ „A” jelû pásak a galériák számára. Az
lyázatban kiemelten szerepel az utcára nyíállapotfelmérés, a felújítáló, üres földszinti helyiségek közösségi célú
sok elõkészítése elindult, a
felújítása. A Kortárs Galéria Negyed kialapályázati kiírás ezután törkításával pedig az önkormányzat ezt a célt
ténik meg – tájékoztatott
A Bródy Sándor utcában több helyiséget is felújítanak
tûzte ki maga elé. Hiszen a negyed éppen a
az alpolgármester.

Kortárs Galéria Negyed születik
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Két nap az etnozene jegyében

Megkezdõdött a Palotanegyed Fesztivál
Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Józsefvárosi Önkormányzat által finanszírozott Palotanegyed Fesztivál. A szeptember elejéig tartó, havonta
egy-egy hétvégét felölelõ rendezvénysorozat kétnapos Etnozene Vigadalommal
vette kezdetét július 18-án a Szabó Ervin téren.

a magyarországi cigány muzsika egyik legkitûnõbb képviselõje, a Szilvásy Gipsy Folk
Band zenélt. Végül a fesztivál elsõ felvonásának méltó zárásaként Herczku Ágnes és
Nikola Parov bizonyította be az egybegyûlteknek, hogy a tavaly közös produkciójukban megjelent Bandázom címû lemezük
nem méltatlanul került fel a nemzetközi világzenei toplistára.
A vigadalom ideje alatt – a lelket tápláló
színvonalas zenei produkciók mellett – a
test kényeztetésére is lehetõség nyílt: debreceni készítésû házi gomolya, parenyica és
érlelt sajtok mellett kézmûves mézeskalács
is szolgálta a kulináris élvezeteket.
A fesztivál következõ eseményére az
augusztus 15-16-i hétvégén kerül sor,
amikor is a költészeté és az irodalomé lesz
a fõszerep.
Z. J.

égszakadás elkerülte a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár központi
épülete elõtti téren felállított
színpadot.
Este hét órára meg is telt a nézõtér, sõt az elsõ párok is táncra
perdültek a Kárpát-medencei
kulturális és mûvészeti vetélkedõ gyõztese, a szabadkai SU
Együttes színpadra léptével. A
Kosztolányi Dezsõ és Csáth Géza szülõvárosából érkezett délvidéki zenekar dalaival idézte
meg ennek a színes hagyományokkal rendelkezõ teSzombat este a Makám szórakoztatta a közönséget
lepülésnek gazdag kulturális hagyatékát.
Giusto Kamarazenekar koncertje
A fesztivál kezdõnapját a hazai
nyitotta meg az idei Palotanegyed világzenei szcéna egyik állócsillaFesztivált Józsefvárosban. A rangos össz- ga, az 1984-ben alakult Makám
mûvészeti rendezvénysorozatra immár együttes fergeteges hangulatú konmegszokottan neves fellépõkkel és nívós certje zárta.
programokkal várták a vendégeket a kultúVasárnapra sem csökkent sem a
ra és a mûvészetek belvárosába. A délutáni kánikula, sem a programok színvofülledtségben szinte tapintható volt a közel- nala. A kanadai Calgary városából
gõ vihar a programban másodikként fellépõ érkezett a Palotanegyedbe Savanya
Antwerpeni Ifjúsági Zenekar produkciója István, aki a Bokros Zenekarral
alatt, ám végül az égiek megkegyelmeztek a együtt alapozta meg a jó hangulafesztivál szervezõinek – no meg a progra- tot. Utánuk a Kiskun Néptánc
Sokan voltak kíváncsiak az Etnozene Vigadalomra
mokon részt vevõ érdeklõdõknek – és az Együttes mûsora következett, majd

A

4

BERUHÁZÁS
Megújulás kívül-belül

Visszakapják régi fényüket a társasházak
ri térkövet szeretnénk rendbe hozni” –
mondja Sánta Mónika közös képviselõ.

Utcai homlokzatok, erkélyek, bejárati kapuk, kapualjak, közös terek, körfolyosók
szépültek meg a Gyulai Pál
és a Bródy Sándor utca három társasházában. A 622
millió forintos összköltségvetésû Európa Belvárosa 2
program (EUB2) részeként
létrejött beruházás újabb állomását a lakók régóta várták. A felújított társasházakat
Egry Attila alpolgármester és
Szilágyi Demeter önkormányzati képviselõ adta át.

Segítõkész lakók

A közeli Gyulai Pál utcában a 9-es szám
alatti lakók is nyertek pályázati pénzt, az
utcai homlokzat a lábazati párkányig szépült meg, egységesítették a pinceportálokat, felújították a bejárati kaput, és sor került a kapualj teljes rekonstrukciójára is.
„Az udvari részen is voltak kisebb javítások, a belsõ homlokzat alsó részén a salétromos vakolatrészt levertük, helyreállítottuk, lefestettük” – meséli Szûcs Mihály. A
felújítást lebonyolító cég mûszaki referenEgry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter
képviselõ örömmel adta át a lakóknak a megújult házakat se hozzátette, hogy a lakók mindenben nagyon segítõkészek voltak, aminek köszönPalotanegyedben sétálva az erre járók meséli Kelecsényi László, a ház egyik lakó- hetõen mintegy két hónap alatt végeztek a
azt láthatják, hogy egyre több épület ja. A társasház falán emléktábla hirdeti, munkálatokkal.
N.M.
újul meg a környéken. Lassan már egyre hogy az elsõ emeleten lakott
jobban látszik az az elképzelés, amit az 1885-87 között Jókai Mór és elsõ
EUB2 kapcsán szerettünk volna megvalósí- felesége, Laborfalvi Róza – a szítani: hogy ez a kissé megfakult, de gyönyö- nésznõ itt is hunyt el.
rû városi környezet megújuljon, és visszaAz épület folyamatosan székapja régi fényét – mondja Szilágyi Demeter, pül, az EUB2 részeként a közelönkormányzati képviselõ. A munkálatok múltban fejezték be az utcai ersorán a társasházak közös belsõ terei is kély, a belsõ függõfolyosók és
megújulnak, hogy legyen egy hely, ahol a udvari homlokzat felújítását,
lakók kicsit megpihenhetnek, beszélgethet- összesen 5,5 millió forint értéknek, közös programokat szervezhetnek.
ben – sorolja a ház közös képviselõje. Szabó Anikó hozzáteszi,
Ilyen volt…
Ha ezt Jókai látná!
legközelebb a külsõ homlokzatot
A Bródy Sándor utca 36. szám alatti ház az szeretnék újjávarázsolni, amihez
1860-as években épült, akkor csak kéteme- újra pályázni fognak.
letes volt, késõbb építettek rá még kettõt –
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Közös összefogással
Az EUB2 teljes költsége 622 millió forint,
amelybõl a fõváros 318 millió forintot,
míg Józsefváros önkormányzata 122 millió forintot biztosított. A programban 24
társasház újul meg. A felújításokhoz a
társasházak tulajdonosai összesen 182
millió forinttal járultak hozzá.

Görög est a Teleki téren
Mediterrán Kulturális Fesztiválnak
adott otthont a Teleki tér. A rendezvényen a színes, vibráló és életvidám
görög zenével, néptáncokkal, dalokkal ismerkedhettek meg az érdeklõdõk, de megcsodálhatták a lenyûgözõ
autentikus népviseletet is.
A „Sokszínû Józsefváros – Híd a kultúrák között” programsorozat részeként

Zökkenõmentes
kivitelezés

Néhány házzal odébb, a Bródy
Sándor utca 30/a alatt is a közelmúltban fejezõdtek be a munkálatok. „Az utcai homlokzat, a bejárati kapu, a díszes bejárati elõtér, a körfolyosók felújítása történt most meg összesen 18,2 millió forintból. A kivitelezés teljesen zökkenõmentes volt, a tervek szerint legközelebb az udva-

…ilyen lett
Látványosan megszépült a Bródy Sándor utca 30/a alatt
található társasház is

szervezte meg a görög estet július 19én a Társak a Teleki Térért Egyesület.
150 népviseletbe öltözött görög énekes és táncos lepte el a színpadot és
környékét, hogy népzenével, táncokkal
szórakoztassák a közönséget. Általános volt a jókedv, kicsik és idõsek
együtt élvezték az eseményt, amelynek
stílszerû befejezése a sirtaki tánc volt,
amelybe a közönségbõl is többen bekapcsolódtak.
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Idegenrendészeti razzia Józsefvárosban
Rendszeresen ellenõrzik a migránsokat
Egyre több panasz érkezik a lakosság
részérõl a Józsefvárosban csoportokba verõdõ illegális bevándorlókra. A
Józsefváros újság csatlakozott az
önkormányzat és a rendõrség egyik
közös idegenrendészeti razziájához.
Harmincegy személyt ellenõriztek a
Népszínház utcában, a II. János Pál
pápa téren, a Stáhly és a Somogyi
Béla utcában, a többségük afgán és
szír állampolgárságú volt.
int azt korábban megírtuk, az illegális
bevándorlók egyre nagyobb számban jelennek meg Józsefváros parkjaiban,
utcáin, ahol csoportokba verõdve italoznak, hangoskodnak és szemétkupacokat
hagynak maguk mögött. Az önkormányzat
a növekvõ lakossági panaszok miatt a
rendõrséggel karöltve heti rendszerességgel idegenrendészeti razziákba kezdett.

M

Született: január elsején!
A legutóbbi ellenõrzésre elkísértük a közterület-felügyelõkbõl és rendõrökbõl álló
csapatot. A közterület-felügyelethez beérkezõ panaszok alapján az útvonal elsõ
állomása a Népszínház utcai call
shopokra (nyilvános internetezõhely) és
környékükre fókuszált. A rendõrök itt tizenkét fõt ellenõriztek. Mialatt a rend-

migránscsapatba botlottunk. A papírjaik szerint
Debrecenben kell jelentkezniük, ám õk maradni
szerettek volna. Elmondásuk szerint három társukat várták, – feltehetõen
embercsempészeket
–
akik elkísérték volna õket
a célállomásukhoz. Az ellenõrzéseket a Somogyi
Béla és Stáhly utcai call
shopoknál zártuk, ahol
ekkor mindössze két külföldi volt, akiknek rendben voltak az iratai.
Az illegális bevándorlók kedvelt helyei a call shopok
A délutáni akció során 31
fõt ellenõriztek a rendõrök
azonosságukat próbálják ezzel leplezni. és a közterület-felügyelõk. Ezúttal rendben
Ugyanakkor azt is furcsának tartottuk, voltak a papírok, ám azt megtudtuk, hogy
hogy a legtöbben okostelefonnal, tablettel az elõzõ napokban mintegy százhúsz illegárendelkeztek, jól öltözöttek, sõt ékszere- lis bevándorlót szállítottak át a számukra
ket is viseltek. Vajon hogyan lehet, hogy a kijelölt menekültállomásra.
B.R.
harmadik világból „menekülõk” számára ezek az eszköÁldatlan állapotok a Keleti pályaudvarnál
zök a fontosak? A call
shopokban kivel tartják a
kapcsolatot: az otthon maradottakkal, vagy a célországot jól ismerõ már Európában lévõkkel? Ezekre a kérdésekre sajnos nem kaptunk
konkrét választ. A
Népszínház utcában
a közterület-felügyelõk is intézkedtek:
utcai
italozásért
négy személyt vizsgáltak, amelybõl egy
feljelentés született.

Migránsok
a közparkokban
A Népszínház utcából a közeli II. János
Pál pápa térre vitt az
utunk. Egy kisebb
A közparkokban rendszeres a migránsok jelenléte
migráns csoport a
rendõrségi autókat
õrök a diszpécser segítségét kérték a be- meglátva futásnak eredt, hátazonosításukhoz, egy érdekességet ta- rahagyva a kartonokat, amin
pasztaltunk: a többségüknek a születési addig heverésztek. Mialatt a
ideje január elseje volt. Mint megtudtuk, közterület-felügyelõk a kunagyon sokan vagy nem tudják a pontos tyásokat szólították fel a pószületési adatukat, vagy valós személyi ráz használatára, még egy

Elszórtan, csoportokba verõdve ülnek, fekszenek a bevándorlók a Keleti pályaudvar aluljárójában és környékén. Családok is vannak kisgyerekkel, ám többségében fiatal férfiak. Ott jártunkkor mintegy ötvenen-hatvanan lehettek, de voltak itt már százötven-kétszázan
is. Többségében csak rövid ideig maradnak a téren,
amíg a számukra kijelölt táborhoz (vagy NyugatEurópába) vonatot találnak, de sok szemetet hagynak
maguk után, nem beszélve arról, hogy szükségleteiket
is a zöld területeken végzik – mondta el egy köztisztasági alkalmazott. Idõnként a rendõrök ellenõrzik õket
és elviszik, akinek nincs papírja, de egyre többen vannak – tette hozzá egy, a közelben szórólapozó fiatal.

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

Zoltán
Önnek mi a véleménye, szük- 49 éves, szobafestõ
ség van az ország déli szakaA rendszerszán biztonsági határzárra?
váltás elõtt
sem voltam
Míg néhány évvel ezelõtt átlaés most sem
gosan évi kétezer illegális bevagyok pártvándorló érkezett Magyarortag, de van
szágra, addig 2014-ben több
egy értékmint negyvenezer, idén pedig
rendem, és
már közel nyolcvanezer migaz baloldali.
ráns jött át engedély nélkül a Ennek ellenére, ebben a kérSzerbiával közös zöldhatáron. désben teljes mértékben a korA kormány ennek az áradatnak mány álláspontjával értek
a megfékezésére az Egyesült Ál- egyet. Szükség van a kerítésre.
lamokhoz, Spanyolországhoz
és Bulgáriához hasonlóan kerí- Margit
tést épít a déli határra.
57 éves, elõadómûvész
Idefigyeljen,
Tóth József
én már a
70 éves, kõmûves
parkban is
Kell a kerítés. láttam õket.
Nekünk nem V a l a m i t
hiányzik
a tenni kell,
sok beván- de a kerítést
dorló. Így is nem tartom
elég sok a sze- teljesen jó
gény ember. megoldásnak. Valahogy törBehozzák a vényileg kellene szabályozni,
betegségeket, nem kéne beengedni õket.
növelik a bûnözést. Bár olyan Ám én attól tartok, hogy a kelesz, mint a második vasfüg- rítést átvágják és bejönnek
göny, de nem mi tehetünk róla, úgy is. Szerintem kevés a kevalahogy meg kell állítani õket. rítés.

Óriási károk keletkeztek

Lecsapott a vihar kerületünkre
Az elmúlt évek legnagyobb vihara csapott le Budapestre. Kerületünkben 42 fa esett a tomboló szél áldozatául,
melyek tetõszerkezeteket, autókat, felsõvezetékeket
rongáltak meg. A károk helyreállításán a katasztrófavédõk, a józsefvárosi polgárõrök és a közterület-felügyelet
munkatársai is dolgoztak. Az elmúlt hetekben 30 gépkocsikárt jelentettek be a lakosok.

A Diószegi utcában egy házra dõlt a viharban megsérült fa

Csikós József
30 éves, zongoramûvész
Az empátia
azt diktálja,
hogy segítsünk a bajbajutottakon, ám aki
csak a jobb
boldogulásért jönne,
az inkább ne tegye, mert ez
nem a leggazdagabb ország.
Ha mondjuk Svájc lennénk,
akkor többet segíthetnénk,
egyelõre azonban megvan a
magunk baja nélkülük is. A
kerítés egy jelzés, hogy nem
látjuk õket szívesen.
Kati
31 éves, foglalkoztatási
asszisztens
Nem tudom,
hogy a kerítés-e a legjobb ötlet. Találnak rá módot a bevándorlók, hogy bejöjjenek. Ennek ellenére szerintem meg kell próbálni, hátha
beválik. Ideig-óráig biztos jó lehet, aztán mást kell kitalálni.

J

úlius 8-án, délután lecsapott a
vihar Józsefvárosra is. A
frontátvonulást 90-100 km/órás
széllökések, jégesõ és felhõszakadás kísérték. A kidõlt fák
számos parkoló autót, épületek tetõszerkezetét rongálták
meg, emellett az úttestekre és a
felsõvezetékekre hulló ágak,
tetõcserepek is komoly fennakadásokat okoztak.
A vihar elvonulása után
még aznap megkezdõdött a
kárfelmérés és a helyreállítás.
A VIII. kerületi tûzoltók több
száz riasztást kaptak. Emellett
a Józsefvárosi Városüzemeltetési Igazgatóság is megkezdte
a kerület megtisztítását, a
munkában részt vettek a józsefvárosi polgárõrök és a
közterület-felügyelet munkatársai is. Az eltüzelhetõ faágakat az önkormányzat rászoruló józsefvárosi családoknak
ajánlja fel õsszel.
A balesetveszély miatt ideiglenesen bezárt a Füvészkert és
az Orczy-park. Az utóbbiban
mintegy 30-35 fa dõlt ki, több

Magdi
50 éves, eladó
Nem a kerítés a megoldása a
dolognak. A legtöbb migráns
tranzitországnak használja
hazánkat.
Azt kellene
elérni, hogy
a nyugateurópai országok toloncolják
õket egyenesen haza,
ne ide hozzánk. Szerintem ez lehet a
megoldás.
József
65 éves, zenész
Szerintem szükség van a kerítésépítésre.
A dolog lényege, hogy
visszafogja
a bevándorlást, mert
nagyon sokan jönnek,
és ez még
nem a csúcs.
Ha nem teszünk valamit akkor még többen fognak jönni.
súlyosan megsérült. A Füvészkertben mindössze egy fa dõlt
ki, ám szinte minden növényben okozott kárt a vihar. A Füvészkert a Szaporítóház és a
Viktóriaház kivételével újra
megnyitott. Az Orczy-park egy
része már szintén várja a látogatókat, de a tó és a Diószegi
utca közötti területen még zajlik a kármentesítés.

Kárbejelentés
Akik a július 8-i vihar miatt
Józsefváros területén személyi sérülést szenvedtek
és/vagy gépjármûvükben
anyagi kár keletkezett, itt
tehetnek kárbejelentést:
Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Városüzemeltetési Igazgatóság, Karbantartási Iroda
1082 Budapest,
Leonardo Da Vinci u. 2/b.
Tel: 06-1-323-0334
E-mail:
varosuzemeltetes@jgk.hu.
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A tehetség utat tör magának
Józsefvárosi mûvészek kiállítása és könyvbemutatója

megközelítésben nem hasonlítanak más magyar vagy nem magyar kortárs mûvekhez”
– tette hozzá. A megnyitó után bemutatták a
mûvészeti csoport Free-presszionisták címû,
most megjelent mûvészeti albumát is.
A csoport számtalan szállal kötõdik
Józsefvároshoz. Káli-Horváth Kálmán és
Borkó Marianna 18 éve a kerületben él és
alkot. A mûvészcsoport több ízben is tartott kreatív mûvészeti foglalkozásokat a
Kesztyûgyár Közösségi Házban valamint
a Deák Diák Általános Iskolában. Kérdésünkre Káli-Horváth Kálmán elárulta, az
idei göteborgi nemzetközi könyvfesztiválon – melynek Magyarország a díszvendége – az album nemzetközi szinten is
bemutatkozik. A tárlat a Pesti Vigadóban
augusztus 23-ig látható.

rei az 1980-as évekre
nyúlnak vissza. Három
roma származású, árva
fiú az intézeti falak között
a grafikák és a festészet által teremtette meg a saját
világát. Hozzájuk csatlakozott késõbb Borkó Marianna, az egyéni kifejezésmóddal alkotó mûvésznõ,
és õk négyen lettek a freepresszionisták.
A miniszter felhívta a figyelmet arra,
Balog Zoltán nyitotta meg a roma mûvészcsoport tárlatát
hogy a roma
mûvészcsoNégy, Józsefvároshoz ezer szállal kötõ- port tárlatát a minõség alapdõ roma képzõmûvész: Balogh Tibor, ján mérlegelve fogadta be a
Káli-Horváth Kálmán, Borkó Marian- Magyar Mûvészeti Akadéna és Kiss Sándor Free-presszionisták mia (MMA) székházába, a
címû kiállítása nyílt meg hétfõ este a Pesti Vigadóba.
Vigadó épületében.
Fekete György, az MMA elnöke köszöntõjében hangsú„Ez a kiállítás magának az utat törõ tehet- lyozta: a falakon látható mûségnek a bizonyítéka, hogy lehet árvaház- vek színvonaluknál és érdeból, nevelõotthonból, Tiszadobról is ma- kességüknél fogva szervesen
gasra jutni” – hangsúlyozta Balog Zoltán, kapcsolódnak a Nemzeti Szaaz emberi erõforrások minisztere a meg- lon alkotásaihoz. A sokrétû Árvaházból indultak, most a Pesti Vigadóban nyílt kiállítása
a józsefvárosi mûvészeknek
nyitón arra utalva, hogy a csoport gyöke- mûvek „sem stilárisan, sem

Hat embert bújtatott Diószegi utcai pincéjében

bertársaikért is felelõsséget vállaltak, szembenézve akár az életveszéllyel is.

Emléktábla Zeidler Antal tiszteletére

Koszorúk az emléktáblánál

Vannak hétköznapi hõsök. Közéjük tartozott Zeidler Antal is, aki segítõjével,
Szólláth Zsófiával a második világháború idején hat zsidó származású embert
bújtatott el a pincéjében. Az egyik megmentett, Kaufmann P. József – aki
Joseph P. Kennedy néven Amerikában kezdett új életet – az egykori vendéglõ
és pince helyén, a Diószegi Sámuel utca 10/a. számú épület falán emléktáblát
helyeztetett el, amelynek avatásán Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere is beszédet mondott.
ántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere
az önkormányzat és Kocsis Máté polgármester nevében mondott köszönetet
az emléktábla avatásán,
amely két tiszteletre méltóan önfeláldozó embernek állít emléket kerületünkben.
Beszédében az alpolgármester kiemelte, hogy
Józsefváros mennyire büszke azokra a polgáraira,
akik a történelem nehéz,
sorsfordító éveiben nemcsak önmagukért, de em-

S
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Sántha Péterné: Zeidler Antalék embertársaikért is
felelõsséget vállaltak

Az emléktábla átadásán Ungváry Krisztián történész felidézte a holokauszt borzalmait és a náci önkényuralom magyarországi rémtetteit, megemlékezett a magyar
és budapesti zsidóság üldözésérõl, illetve
azokról a retorziókról is, melyekkel az
õket bújtató és megmentõ embereknek
kellett szembenézniük.
Az emléktáblát állíttató Joseph P. Kennedy professzor – aki családjával együtt érkezett az ünnepségre – személyes hangvételû beszéddel emlékezett vissza a második
világháború során átéltekre és arra, hogyan
mentette meg õt, az édesanyját és még négy
embert a vendéglõs Zeidler Antal.
A Zeidler család képviseletében Zeidler
Sándor, a vendéglõs unokaöccse tartott beszédet, felidézve emlékeit, melyek nagypapája testvéréhez, Tóni bácsihoz kötik.
Szólláth Zsófia és családja nevében Szólláth
Tibor Zoltán, Hajdúnánás polgármestere
mondott köszönetet a megemlékezõ tábláért.
Az ünnepség végén az egybegyûltek koszorúkat helyeztek el az épület falán, melynek pincéje 1944 októbere és 1945 januárja
között hat ember számára nyújtott életmentõ menedéket.
T.O.

TÁMOGATÁS
Újra pályázható a vállalkozói támogatás

Csatlakozzon a H13 Inkubációs Programjához
Újraindul Józsefvárosban a Horánszky
utcai H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ kezdõ vállalkozásokat támogató programja. A pályázók kétféle
programból választhatnak, a támogatási idõszak alatt magas színvonalú
munkakörnyezet, egyénre szabott
szakmai támogatás áll rendelkezésükre, amivel idõt, energiát és pénzt spórolhatnak meg.
jra itt a lehetõség, hogy bekerüljön a
H13 Inkubációs Programjába. Ne
maradjon le, jelentkezzen, küldje el üzleti
tervét! A Vállalkozói Inkubációs Program
keretében olyan színvonalas szakmai és networking rendezvényeket szerveznek, amelyek elõsegítik kezdõ vállalkozása sikerét.

Ú

A bekerülõ vállalkozásoknak 1 évig teremt biztos hátteret a Horánszky utcai intézmény. A program célja, hogy a támogatás elsõ éve alatt elindult és megerõsödött
vállalkozások a második évtõl a kerületben
folytassák tevékenységüket.

Sokrétû programok a Fókusz Nõi Közösségi Központban

Hátrányos helyzetû nõk segítése
A Magdolna utca 47. szám alatt található Fókusz Nõi Közösségi Központban
valósul meg a „Társadalomból kirekesztett nõk foglalkoztatása és rehabilitációja” címû program 2015. június 15-tõl. A szakmai felügyeletet a Kesztyûgyár
Közösségi Ház látja el. A megnyitón Sántha Péterné alpolgármester asszony
hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van egy közösségi térnek, ha hátrányos helyzetû emberekrõl, legfõképpen, ha nõkrõl, anyákról van szó.
Fókusz Nõi Közösségi Központ leginkább a Magdolna
negyedben élõ nõknek és édesanyáknak szeretne segítséget és
támogatást nyújtani a mindennapi problémák megoldásában.
Sántha Péterné megnyitóbeszédében kiemelte, hogy egy ilyen jól
felszerelt közösségi térben a rászoruló nõk és asszonyok segítségre találhatnak. Az egyik legfontosabb cél, hogy lehetõséget
biztosítson a hátrányos helyzetû
nõknek, hogy minél több foglal-

A

A Magdolna utcában segítséget kapnak a rászoruló nõk

A legjobbak az országos bajnokságon is indulnak
A Reménysugár Idõsek Klubjában
svájci rendszerû Rapid Sakkversenyt
rendeztek. A díjakat Sántha Péterné
adta át, aki alpolgármesteri keretébõl
támogatta a versenyt.
ó hangulatú verseny zajlott a Mátyás téri klubban a „Józsefváros Szenior Rapid
Sakkbajnoka” címért. Az 5 fordulós, svájci
rendszerû versenyen a harmadik helyen

J

A programban kétféle szolgáltatási csomag pályázható:
Bentlakó: egyénre szabott szakmai támogatás, hatékony és inspiratív munkakörnyezet, saját munkaállomás, szellemi és lelki inspiráció, kapcsolati tõke, közösség, szélessávú
internet, portaszolgálat, tárgyalóhasználat,
kedvezményes terembérlet, közös étkezõ kávéval és teával, kikapcsolódási lehetõségek.
Ár személyenként (igénybe vett munkaállomásonként) bruttó 19.990 Ft/hó.
Szabadúszó: egyénre szabott szakmai támogatás, kapcsolati tõke, közösség, tárgyalóhasználat, kedvezményes terembérlet.
Ár személyenként bruttó 11.990 Ft/hó.
PÁLYÁZZON, TEGYE SIKERESSÉ
VÁLLALKOZÁSÁT!
A pályázat beadásának határideje: 2015.
július 31. (péntek) éjfél.
További részletekért keresse fel a:
http://h13.hu/inkubacios-program/
honlapot.
kozáson vehessenek részt, esetleg közösen
találhassanak megoldást problémáikra.
Ezért fontos részei a programnak az önismeret-fejlesztés és a lelki segítségnyújtás is.
Az alpolgármester asszony hozzátette,
hogy a közös veteményes ellátása felelõsségre tanítja a program résztvevõit, emellett
az itt elsajátított sütés-fõzési ismereteket a
családjukról való gondoskodásban hasznosíthatják.
A közösségi központ a következõ szolgáltatásokkal várja a környékbeli nõket, asszonyokat: heti egy alkalommal álláskeresési
klubfoglalkozást tartanak, a Hogyan tovább? programban a környéken élõ hátrányos helyzetû nõknek biztosítanak konzultációs lehetõséget, heti rendszerességgel
pszichológus is rendelkezésre áll a lelki
problémák megoldásában, szintén hetente
egyszer a kisgyermekes anyukák részére
zenés, mondókás, mozgásfejlesztõ foglalkozást tartanak. Hetente háromszor a szociális
ellátások és juttatások igénybevételéhez
nyújtanak segítséget, minden hétfõn az önismeret-, személyiség- és készségfejlesztésre
fektetik a hangsúlyt, de a programban közös kertmûvelésre is lehetõség nyílik.

Jagamos István végzett 3 ponttal, a második Cserveni László lett 4 ponttal. A gyõztesnek járó kupát Hradeczky Tamás (5
pont, hibátlan teljesítménnyel) vehette át.
A verseny fõbírója Györkös Lajos nemzetközi mester, a Magyar Sakkszövetség versenyigazgatója volt.
A legjobb három versenyzõ indulási
jogot szerzett a szeptemberi Országos
Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságra,
melynek részvételi költségeit a Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozza.
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársakat keres
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ügyintézõ munkatársat
keres nem lakáscélú helyiségek bérbeadási feladatainak ellátására.
Az ügyintézõ személyével szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– kiemelkedõ írásbeli és szóbeli kommunikáció,
– ügyfélkezelési gyakorlat,
– önálló munkavégzés, terhelhetõség,
– gyors tanulási képesség.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási vagy jogi területen szerzett gyakorlat,
– ingatlangazdálkodásban/bérbeadási területen szerzett gyakorlat,
OKJ-s végzettség.
Fõbb feladatok:
– ügyfélfogadás, kapcsolattartás, bérbeadói döntések elõkészítése,
bérleti szerzõdések készítése, bérleti díj és kapcsolódó különszolgáltatási díjak megállapítása, egyeztetés a társirodákkal, a feladatokhoz
kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
– a feladatkör igényli a jogszabályok közötti eligazodás képességét is,
ezért elsõsorban közigazgatási vagy jogi gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését várjuk,
– tekintettel az elvégzendõ munkafolyamatok összetettségére, talpraesett, önállóan dolgozni tudó kollégát keresünk, aki könnyen betanítható és igénye van a folyamatos fejlõdésre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.

– hátralék-beszedési- és behajtási ismeretek,
– pénzügyi ismeretek,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
– irányító, szervezõ képesség,
– magas szintû verbális kifejezõképesség,
– stabil számítógépes programismeret,
– magabiztos tárgyalóképesség,
– problémameglátó- és megoldó képesség.
Feladatkör:
– az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos feladatok teljes körû koordinálása, alapítások elõkészítése, állapotmeghatározó szakvélemények elkészíttetése, elidegenítésre való kijelölések, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi döntések elõkészítése, értékbecslések elkészíttetése, részletfizetésekkel kapcsolatos feladatok, ingatlan árverések
elõkészítése és lebonyolítása, telkek hasznosítási feladatai.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. személyügyi ügyintézõ
munkatársat keres a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó személyügyi feladatok ellátására.
A személyügyi ügyintézõ személyével szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– kiemelkedõ írásbeli és szóbeli kommunikáció,
– ügyfélkezelési gyakorlat,
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közbeszerzési referens – önálló munkavégzés, terhelhetõség,
– gyors tanulási képesség.
munkakörbe munkatársat keres.
A közbeszerzési referens személyével szemben támasztott követel- Elõnyt jelent:
– személyügyi ügyintézõi végzettség és/vagy gyakorlat.
mények:
Fõbb feladatok:
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
– a közfoglalkoztatottakkal történõ napi kapcsolattartás, a jelenléti
– középfokú iskolai végzettség,
ívek vezetése, szabadságok, táppénz ügyintézése és az esetenként je– legalább OKJ-s közbeszerzési referensi szakképesítés,
lentkezõ egyéb személyügyi feladatok elvégzése,
– legalább 1 év közbeszerzési és beszerzési tapasztalat,
– tekintettel az elvégzendõ feladatra, talpraesett, önállóan dolgozni
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
tudó kollégát keresünk.
– önálló munkavégzés, precizitás,
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
– jó problémamegoldó és együttmûködési képesség,
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
– rugalmasság, megbízhatóság, pontosság.
Feladatkör:
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.
– közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körû bonyolítása, jogi
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ügyintézõ munkatársat
iroda közremûködésével,
keres társasházakban található önkormányzati ingatlanokhoz
– szerzõdések elõkészítése,
kapcsolódó tulajdonosi képviseleti feladatok ellátására.
– beszerzések jogi és szakmai szempontú véleményezése,
Az ügyintézõ személyével szemben támasztott követelmények:
– állásfoglalások készítése és bekérése.
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
Elõnyt jelent:
– középfokú végzettség,
– felsõfokú jogi vagy pénzügyi végzettség.
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
– kiemelkedõ írásbeli és szóbeli kommunikáció,
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
– ügyfélkezelési gyakorlat,
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.
– önálló munkavégzés, terhelhetõség,
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonú – gyors tanulási képesség.
ingatlanok (lakás, helyiség, telekhasznosítás) elidegenítési terüle- Elõnyt jelent:
– közigazgatási vagy jogi területen szerzett gyakorlat,
ten irodavezetõ munkakörbe munkatársat keres.
Az Elidegenítési Iroda leendõ vezetõjének személyével szemben – társasházi közös képviseleti gyakorlat.
Fõbb feladatok:
támasztott követelmények:
– ügyfélfogadás, kapcsolattartás a közös képviselõkkel, tulajdonostár– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
sakkal, társirodákkal, közgyûléseken az önkormányzat, mint tulajdo– felsõfokú iskolai végzettség,
nos képviselete, a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
– ingatlangazdálkodásban szerzett tapasztalat,
– legalább 1 év vezetõi tapasztalat,
– a feladatkör igényli a jogszabályok közötti eligazodás képességét is,
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Fõbb feladatok:
– a lakásgazdálkodási, hátralékkezelési terület munkájának koordinálása, önkormányzati házkezelõ iroda feladatainak összefogása, továbbá társasházi közös képviselõk munkájának felügyelete,
– a feladatkör igényli a jogszabályok közötti eligazodás képességét, mûszaki tapasztalatok, továbbá ingatlangazdálkodási ismeretek meglétét, így elsõsorban államigazgatási, mûszaki, vagy ingatlankezelõi gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését várjuk,
– tekintettel az elvégzendõ munkafolyamatok összetettségére, talpJózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iktató munkatársat keres. raesett, önállóan dolgozni tudó, tapasztalt kollégát keresünk.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
Az iktató személyével szemben támasztott követelmények:
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.
– középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. uszodagépész-karbantartó
– kiemelkedõ írásbeli és szóbeli kommunikáció,
munkakörbe munkatársat keres.
– ügyfélkezelési gyakorlat,
Az uszodagépész-karbantartó személyével szemben támasztott
– önálló munkavégzés, terhelhetõség,
követelmények:
– gyors tanulási képesség.
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
Elõnyt jelent:
– középfokú végzettség,
– államigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– uszodagépész szakképzettség,
– irodai, iktatási, titkársági gyakorlat.
– uszodagépészként szerzett 1-3 éves tapasztalat,
Fõbb feladatok:
– önálló munkavégzés.
– a beérkezõ posta fogadása, szortírozása, és beiktatása. A kimenõ le- Fõbb feladatok:
velek iktatása, postázásra történõ elõkészítése, ügyviteli folyamatok – intézmények zavartalan mûködésének biztosítása,
koordinálása. A gazdasági társaság egyes szervezeti egységei közöt- – az épületek és a berendezések napi karbantartása,
ti kézbesítések ügyintézése,
– az elõírásoknak megfelelõ víz minõségrõl való gondoskodás, a na– tekintettel az elvégzendõ munkafolyamatok összetettségére, talp- pi pótvíz elõírás szerinti mennyiségének biztosítása, az automatikus
raesett, önállóan dolgozni tudó kollégát keresünk, aki könnyen beta- adagolás ellenõrzése, az uszoda vízminõség biztosítása, a medencék
nítható és igénye van a folyamatos fejlõdésre.
szakszerû üzemeltetése, a napi vízvizsgálatok és a szükséges szaFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
bályzások elvégzése.
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
– tekintettel az elvégzendõ munkafolyamatok összetettségére, talpA beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.
raesett, önállóan dolgozni tudó kollégát keresünk.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonkezelési divízió- A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
vezetõ munkakörbe munkatársat keres.
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal
A vagyonkezelési divízióvezetõ személyével szemben támasztott
követelmények:
Fényképes önéletrajzaikat fizetési igény megjelölésével az
– büntetlen elõélet hatósági bizonyítvánnyal történõ igazolása,
alábbi elérhetõségeken várják:
– felsõfokú végzettség,
Postai úton: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. címére
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
(1084 Budapest, Õr utca 8. Gazdasági divízió/Személyügy) tör– kiemelkedõ írásbeli és szóbeli kommunikáció,
ténõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
– vezetési készség és legalább 3 éves gyakorlat,
megnevezését.
– önálló munkavégzés, terhelhetõség,
Vagy
– gyors tanulási képesség.
Elektronikus úton: Gazdasági divízió/Személyügy részére a
Elõnyt jelent:
langsz@jgk.hu e-mail címen keresztül.
– vagyonkezelési területen szerzett gyakorlat,
Vagy
– államigazgatási gyakorlat,
Személyesen: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Gazdasági divízió/Személyügy (1084 Budapest, Õr u. 8.).
– ingatlangazdálkodásban szerzett ismeretek,
– társasházi közös képviseletben szerzett gyakorlat.
ezért elsõsorban közigazgatási vagy jogi gyakorlattal rendelkezõk jelentkezését várjuk, a közös képviseleti irodánál szerzett gyakorlat elõny,
– tekintettel az elvégzendõ munkafolyamatok összetettségére, talpraesett, önállóan dolgozni tudó kollégát keresünk, aki könnyen betanítható és igénye van a folyamatos fejlõdésre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület
A beosztás betöltésének idõpontja: elbírálást követõen azonnal.

Jelentkezz te is
tûzoltónak!

borba várjuk a 4–13 éveseket. Hogyan táHozzájárulás a költségekhez (nem kömadnak pusztító tüzek az életünkben? Ki telezõ, ha nehézséget jelent): 1000 forint
óvhat meg minket ezektõl? Mi köze van gyermekenként egy napra.
ehhez Isten törvényének, a TízparancsoA hagyományokhoz híven most is au- latnak? Gyere el, és tudd meg te is!
Jelentkezni e-mailben (brummgusztus utolsó teljes hetében, auguszhilda@freemail.hu) vagy telefonon (210tus 24-e és 28-a között rendezzük meg
Program 8–17 óráig: gyülekezés, ének- 44-59) lehet.
a Nagyvárad téri Református Gyüle- lés, reggeli torna, bibliai történet, tízórai,
Jelentkezési határidõ: augusztus 17.
kezet napközis gyermektáborát.
feladatlap, játék, színdarab-tanulás, ebéd, Kérjük, minden esetben adják meg a
közös játék, sport, kézmûveskedés, gyermek(ek) nevét, életkorát, illetve a
Helyszín: Üllõi út 88–92., a Heim Pál uzsonna. Pénteken délután színielõadás- szülõk elérhetõségét.
Gyermekkórház mellett, a református sal egybekötött vidám tûzoltógyakorlatAz
egyházközség
honlapcíme:
templom altemploma. Idén Tûzoltótá- ra hívjuk a táborlakók családját is.
www.nagyvaradteriref.hu
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RENDÕRSÉG

Rendõrségi hírek
Kést szorított a nyakához
Megtámadtak egy férfit június 28-án éjjel 3
órakor a Blaha Lujza téren. Az elkövetõ
megszólította a sértettet, majd pénzt követelt tõle egy kést szorítva a torkához. Egy
telefonfülkébe kényszerítette, ahol elvette
mobiltelefonját. Dulakodni kezdtek, majd a
sértett egy járókelõ segítségét kérte, így végül sikerült elmenekülnie. Az elkövetõt a
sértett késõbb azonosította, a 26 éves budapesti lakos O. János – aki tagadta a bûncselekmény elkövetését – ellen rablás bûntett elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult a VIII. kerületi Rendõrkapitányságon.

Munka közben zsebelték
ki a mentõst
Éppen egy VIII. kerületi ház udvarán látott el egy férfit, amikor ellopták egy mentõmotoros értékeit. Az
Országos Mentõszolgálat szóvivõje
Gyõrfi Pál elmondta: a motoros az

A fotó illusztráció

Az ellenõrzést megelõzõen a
józsefvárosi kapitányság elemezte az eddig bekövetkezett
baleseti adatokat: az összegzés
szerint a balesetek jelentõs részét a gépjármûvezetõk okozzák, õket a gyalogosok követik.
A legtöbb baleset a délutáni
idõszakban (14–18 óra között)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 727/2015. (VII. 08) számú határozata alapján – a
pályázat benyújtásakor 35. évüket be nem töltött és 60. évüket
betöltött, lakással nem rendelkezõ egyedülállók részére,
„LNR-E/2015. típusú” nyílt pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2015. július 13. (hétfõ). Benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12. (szerda) 16.00 óráig. A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be: hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig. A pályázat bontásának ideje: 2015. augusztus 13. (csütörtök) 10.00 óra. A pályázó, illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy a
bontásnál jelen lehet. A pályázat benyújtásának és bontásának
helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Irodáján (Budapest VIII., Õr u. 8.).
A pályázat eredményét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága állapítja meg,
legkésõbb 2015. október 12-ig (hétfõ). Az elbírálási határidõt a
lebonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új elbírá-
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Pénzt követelt
M. Attila 24 éves budapesti lakos július 7-én, 14 órakor a Diószegi utcában találkozott ismerõsével, akitõl pénzt követelt
azt állítva, hogy tartozik neki.
Miután a sértett ezt tagadta, M. A fotó illusztráció
Attila kitépte a kezébõl a táskáját, majd több alkalommal megütötte. Egy közeli társasház
elõterében tovább folytatta bántalmazását. A férfit a rendõrök elfogták.

Közlekedési vitából verés

A legtöbb baleset délután történik
A BRFK VIII. kerületi
Rendõrkapitányság a közúti közlekedési balesetek
számának csökkentése,
személyi sérüléssel járó
közúti balesetek számának visszaszorítása érdekében fokozott közúti ellenõrzést tart.

egyik ház udvarában segített egy életveszélyes állapotban lévõ
férfin, aki rosszul lett. A mentõs eközben vette észre, hogy valaki kilopta a kapuban álló mentõmotoron hagyott zubbonyából a mobiltelefonját, az iratait és a pénzét.

Az Orczy úton egy közlekedési vita miatt szóváltásba keveredett K. E. és társa, török állampolgárok, július 7-én, 17 órakor
egy autóssal. A rendelkezésre álló adatok szerint a vita tettlegességig fajult, a sértettet több alkalommal megütötték. A török állampolgárok ellen garázdaság vétség elkövetésének
gyanúja miatt indult eljárás.

történt. A gépjármûvezetõk
többsége ebben az idõszakban
tart otthonába, ekkor már fáradtabban, kimerültebben közlekednek, ezáltal figyelmük,
reakcióidejük csökken. A balesetek kialakulásában a kánikula is jelentõs szerepet játszik.
Az adatok szerint a 20-30 év
közötti korosztály az, amely a
legtöbb baleset bekövetkezésé-

ért felelõs. A kellõ rutin hiánya
mellett ebben a túlzott önbizalom is szerepet játszik.
A baleseti okok között elsõsorban az elsõbbségi jog meg
nem adása, a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása szerepel, de
a nem megfelelõen megválasztott követési távolság miatt bekövetkezett balesetek száma is
igen jelentõs.

lási határidõrõl, illetve annak függvényében az ajánlati kötöttség idõtartamának meghosszabbításáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a pályázat kiírásával azonos módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat.
A pályázati anyag (a megpályázható lakások címe és adatai, a pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Házipénztárában (Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfõn: 13.30-tól 17.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól
15.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg, és a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási
és Hátralékkezelési Irodáján (Budapest VIII., Õr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00
óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig) vehetõ át. A pályázati dokumentáció ára: 1.000,-Ft + Áfa/lakás
A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítást a megbízásból
eljáró és a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Irodájától
szerezhetõ be, Budapest VIII., Õr u. 8. szám alatti irodában, a
314-10-98-as vagy a 313-84-28-as telefonszámon, illetve a
www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ
13.30-18.00, szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30, péntek 8.00-11.30.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

OTTHON
Napozás utáni
bõrápolás

Háziasszonyoknak

apozáskor bõrünk rengeteget veszít nedvességtartalmából, ami korai
öregedéshez, bõrirritációkhoz és rugalmassága elvesztéséhez vezet. A napozás
utáni ápolószerek használata
ugyanolyan fontos, mint a
naptejé. Nemcsak pótolhatjuk velük az elveszett nedvességet, hanem a frissen
szerzett barna bõrszínt is
hosszabb ideig megõrizhetjük. Ha úgy érezzük, egy picit leégtünk, semmiképp se
hagyjuk ki a strandolás utáni
tápláló ápolást! Az enyhe le-

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

N

égést így szép barna színné
varázsolhatjuk. Ha súlyosabban leégtünk, kitûnõ hûsítõ
és tápláló pakolás a tejföl.
Kenjük be vékonyan az érintett bõrfelületet és hagyjuk,
hogy magába szívja zsírját és
értékes vitaminjait. Leégés
kezelésére használhatunk vizes borogatást is. A nedvesség és zsírtartalom pótlására
kitûnõen alkalmas egy olajos
ápolás is (babaolaj, olívaolaj).
Élvezzük a nyarat, de ne feledjük, hogy a napfürdõzés
sok veszélyt tartogathat!

Piperetáskánk a nyaraláshoz
raktikusan és helytakarékosan bepakolni
nem is olyan egyszerû egy nõnek. Nem hiányozhat semmi nyaralásunk alatt, amivel
nap, mint nap szépítkezünk. Ne vigyünk magunkkal törékeny üvegeket, arra nagyon figyeljünk, hogy ami a bõröndbe kerül, annak
jól záródjon a kupakja, bírja az esetleges összenyomódást, rázkódást és a meleget. Repülõre
nem engednek fel a kézipoggyászban 100 mlnél nagyobb kiszerelésû terméket. Drogériákban már kaphatók pici termékmintás dobozok.
Az alapkellékek: tusfürdõ, testápoló, dezodor,
kölni, naptej, arckrém, arclemosó, sampon,
hajbalzsam, hajspray, szúnyogriasztó. Lemo- táskába sem. Sminkszereink krémes állagúak
só- és frissítõkendõkkel sok helyet takarítha- legyenek, amit kezünkkel könnyen eldolgoztunk meg, s ezek biztosan nem folynak bele a hatunk, így ecset sem szükséges hozzájuk.

P

Focaccia, az olasz
kenyérlepény

maringgal készül. Olívabogyóval, szárított paradicsommal, rukkolával,
sonkával, sült hagymáendkívül egyszerû
val, pirított zöldséggel,
elkészíteni, otthon
kolbásszal, szalámival is
is bárki összedobhatja
remekül megállja a he10 perc dagasztás, két
lyét. Ha bármelyikbõl jó
óra pihentetés és neminõségût és frisset haszgyedóra sütés alatt. Ez
nálunk, biztos a siker.
pedig a mai felgyorsult
Vendégvárónak kitûnõ,
világban
kétségtelen
hiszen több ízesítéssel vaelõny nagyon sok más
riálhatjuk ugyanazt az
kenyérrel szemben! Szinalaptésztát. 3-4 tepsit
te a végtelenségig variálható. Ízesíthetjük kényelmesen el lehet készíteni, ami mérettõl
magát a tésztát vagy a tetejére rakhatunk függõen akár 20-30 fõre is elegendõ.
friss fûszereket. A klasszikus változata rozKiss Éva

R

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Rozmaringos focaccia
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ,
1 dl tej, kis cukor, 3 ek. olívaolaj, 3 dl víz, friss rozmaring,
só.

Elkészítés:
Az élesztõt langyos cukros tejben felfuttatjuk, majd az öszszes alapanyagot összegyúrjuk. A kidolgozott tésztát

duplájára kelesztjük és egy laposabb cipót formázunk belõle. Az ujjunkkal mélyedéseket
nyomkodunk a tésztába, abba
rozmaringot rakunk. Megkenjünk olívaolajjal, majd
durva sóval megszórjuk a tetejét. Elõmelegített sütõben
170 fokon 40-50 percig sütjük.
A még meleg kenyeret újból
átkenjük olívaolajjal.
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HIRDETÉS/REJTVÉNY
Innováció a Mándy Iván Szakképzõ
Iskola és Speciális Szakiskolában
2015. június 30-án a Mándy Iván Szakképzõ Iskola és Speciális
Szakiskola zárókonferenciát tartott a TÁMOP-3.1.4-12/1 pályázat
2013. május 1. és 2015. június 30. között megvalósult eredményeirõl, sikereirõl. Gaálné Tölgyesi Lívia projektmenedzser mozgalmas
prezentációja arról tanúskodott, hogy számos újító kezdeményezés,
színes program valósult meg az iskola Elnök utcai székhelyén és Róbert Károly körúti telephelyén – a diákok nagy örömére.
A pályázatnak köszönhetõen az elmúlt két évben nyolc erdei iskola került megvalósításra – alkalmanként 50-50 diák részvételével. A
félévente mindkét feladatellátási helyen megrendezett egészségnapon a nyers ételek, a frissen készíthetõ gyümölcs- és zöldséglevek,
gyógynövények ismerete és használata mellett szakemberek bevonásával urológiai, kozmetikai/szépségápolási, fogápolási tanácsokat
is kaptak a diákok; kísérletek segítségével megtapasztalhatták az üdítõitalok káros hatásait, játékos sportversenyeken vehettek részt,
egészséges és ízletes ételeket készíthettek tanáraik segítségével. A
mindennapos testnevelés kínálatát színesítette az úszásoktatás, a
röplabda, kosárlabda, futball, aerobik sportkörök mûködése havonta
átlagosan 150 tanuló részvételével; hagyománnyá tehetõ iskolai rendezvényként a Május Kupa évente kerül megrendezésre a vendéglátó-ipari szakképzõ iskolákkal együttmûködésben. A testi erõnlét
megszerzése, megõrzése mellett a diákok mentális egészségét szolgáló elõadások, kommunikációs felületek (média felelõs és tudatos
használata, konfliktus- és agressziókezelési programok, az egyéni
megküzdõ képesség fejlesztése) is létrejöttek innovatív elemként.
A tantestület belsõ továbbképzésen az IKT használatának alapjait sajátította el, a diákok informatika szakkörön vehettek részt és
összesen kilenc nyelvi vetélkedõn mérhették össze tudásukat angol és német nyelvbõl; a komplex közlekedési ismeretek program
elõadásai a tanulók balesetmentes közlekedését segítik; az elsõsegély-nyújtási alapismeretek az esetlegesen elõforduló krízishelyzetek megfelelõ kezelését alapozzák meg.
A pályázatnak köszönhetõen a tanári kar 29 különbözõ – szaktárgyi továbbképzéseket illetve pedagógiai-módszertani megújulást
szolgáló – akkreditált pedagógus-továbbképzésen vehetett részt. A
„jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe” tevékenység
keretén belül a Köznevelési HÍD program projektjei és háttéranyagai, valamint a szakács szakképzésben használható Étteremnyitás
projekt szakmai anyagának kidolgozása történt. Jó gyakorlatként 30
órás akkreditált Szociális kompetenciafejlesztõ tréning valósult meg
8 tanuló bevonásával – a programot kidolgozó csoport vezetõtrénerével és pedagógus kollégánk társtréneri részvételével. A tréning
teljes formájában alternatív fegyelmezési eljárásként használható.
Balázs Zoltán színész, rendezõ, a Maladype Színház vezetõjének
kreatív-kommunikációs analitikai tréningje Az Aranybogár-módszer
az önismeret-önfejlesztés-kommunikáció-módszertan alappilléreit
célozva fejti ki frissítõ hatását, mely mind pedagógus-továbbképzési, mind pedagógiai-módszertani jó gyakorlatként is mûködtethetõ.
Eszközbeszerzés keretében elsõsorban a mindennapos testnevelést célzó sporteszközök köre bõvült; a pályázatnak köszönhetõen többek között digitális tananyagok, könyvek, taneszközök,
szemléltetõeszközök, számítógépek is megvételre kerültek.
A program során az iskola öt középfokú oktatási intézményen
kívül a Forrás Oktatási és Színházi Egyesülettel, valamint a
Maladype Színház Közhasznú Egyesülettel mûködött együtt.
A konferencia ünnepélyes záróakkordjaként kiállítás nyílt az intézmény 60 éves történetérõl.
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A népnyelv kincseibõl 3.

Újabb tájszavak kerültek rejtvényünkbe az erdélyi szókincsbõl.

VÍZSZINTES: 1. Esti kongatás. 14. Feljebb teteti a magasugró lécet. 15. Gyógyír. 17. Kettõzve: Colette regénye. 18. Kedvelt építõjáték. 20. Pici Ili. 21. Omladék. 23. Az Amerikai Elektra
címû O’Neill-dráma nõi fõszereplõje. 25. Kerget. 28. A kínai
kommunista párt rövidítése. 29. Francia és magyar autójel. 30. A
Dél-Külsõ-Somogy egyik községében lakik. 32. Becézõbõl önállósult nõi név. 33. Mauna …; kialudt hawaii vulkán. 34. Köveszt.
35. … Pradesh; indiai állam. 36. …, … zöld ág, zöld levelecske;
gyermekjáték. 37. Már, népiesen. 38. Magyar Közösség Pártja;
szlovákiai párt. 39. Vas …; Radákovics József írói neve. 41. Száj
és csont, latinul. 42. … Ce-tung, kínai vezér volt. 44. Bogyótermés. 45. Otis …; rockénekes, dalszerzõ (1941–1967). 48. Fõzeléknövény. 49. Az Érd-óvárosi templom plébánosa (József). 51. Rövid pályán fel- és leszállni képes repülõgép. 53. Rangjelzõ elõtag.
54. Abál. 56. Nagyhírû virtuóz cigányprímás (id. Imre,
1894–1940). 59. A hidegtõl gémberedetté válik.
FÜGGÕLEGES: 1. Összerezzen, megijed. 2. Legendás népi
mesélõ (Lajos). 3. A rénium vegyjele. 4. Iszogat. 5. Autonóm terület, röv. 6. Félsziget a Gdanski-öbölben. 7. Ecel helység román neve. 8. Abaúj szlovák neve. 9. A nátrium vegyjele.10. Orosz zeneszerzõ, operája az Ivan Szuszanyin (Mihail, 1804-1857). 11. Csúszás, csuszamlás. 12. Elemózsia vége! 13. … Ridge; USA-beli város.
16. Virrad, pitymallik. 19. Gyom. 21. Szomszéd nép. 22. Sziget az
Ír-tengerben. 24. Mesterkélten viselkedik, kényeskedik, füzesgyarmati tájszóval. 26. Vétkes. 27. Község Porcsalma szomszédságában. 29. … hajt elõtte; nagyra becsüli. 31. Informatic Technology
Program, röv. 32. Helység Gödöllõ közelében. 33. Kossuth-díjas
színésznõ (Anna). 36. Sovány. 38. A Magyar Diákszövetség népszerû rövidítése. 40. Csúnya. 42. Magasabb hõfokú. 43. Áraszt. 45.
Nemes rozsda. 46. István, becézve. 47. Ruha tartozéka. 50. Többség. 52. Atoll Pápua-Új-Guineában. 53. Aranka beceneve. 55. Kettõs betû. 57. Gyõr határai! 58. Jótékonykodik.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: augusztus 26.
A június 24-ei rejtvényünk megfejtése: Így szólt a fejsze: Sétálok
egyet az erdõben. De fákba ütközött, akik nem adtak neki utat.
Nyerteseink: Kovácsné Soós Piroska, Gyöngyösi Pálné
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETMÉNY
Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat
közérdekû tájékoztatója
A szakrendelõ elérhetõsége
az alábbiak szerint változott:

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2015. július 17-tõl az Auróra utcai
Szakrendelõ központi telefonszáma:
06/1/790-4600,
valamint, betegelõjegyzés/recepció telefonszáma:
06/1/790-4720.

Rajzolj álombuszt!
Kerületi gyerekek a 99-es busz jövõjérõl
Józsefváros önkormányzata a Magdolna Negyed Program
III. ütemének a keretében buszos rendezvényt szervezett
a BKV-val és a BKK-val közösen a Teleki téren, a volt ideiglenes piac helyén. A július 17-én megrendezett eseményen ugrálóvárral, buszmegálló-dekorálással, és tudáspróbával várták a kicsiket és nagyokat.
rendezvény célja az volt, hogy a kerületi gyerekek kreativitását felhasználva, közösen álmodják meg a budapesti
autóbusz-közlekedés beindulásának centenáriumán a jövõ járatait. Az érdeklõdõket egy igazi, ám „felturbózott” 99-es busz fogadta: a jármû ablakait józsefvárosi gyerekek által készített rajzok díszítették, belsejében pedig akadálypályát alakítottak ki. A
téren ugrálóvár is várta a jövõ közlekedési mérnökeit és egy
teszten lemérhették a témában már megszerzett tudásukat is.
Minden elvégzett feladatért pecsét járt a gyûjtõlapokra, melyek
beteltét ajándékokkal jutalmazták. Nagy élményt jelentett az erre az alkalomra felépített buszmegálló kidekorálása is, így egy
igazán emlékezetes délutánt tölthettek el a gyerekek a 99-es
busz és a tömegközlekedés témája köré rendezett eseményen.
Az eseménynek hírt adó Facebook-bejegyzéshez sok hozzászólás érkezett a 99-es járatot használók körébõl. Ezek között
legtöbben az elsõajtós felszállás bevezetését szorgalmazták, valamint, hogy a most közlekedõ elavult autóbuszokat alacsonypadlós, csuklós jármûvekre cseréljék. Sokan felrótták az utazóközönség egy részének másokat zavaró viselkedését is.

A

Pályázati felhívás
Egyházak, egyházi szervezetek,
alapítványok részére
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot hirdet
„A Józsefvárosban mûködõ önszervezõdõ közösségek, továbbá mûvészek és sportolók pályázati támogatásáról”
szóló 22/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet
alapján a kerületért tevékenykedõ egyházak, egyházi
szervezetek, alapítványok részére.
pályázat célja, hogy a Józsefvárosban mûködõ egyházak, egyházi szervezetek, alapítványok támogatáshoz
juthassanak, mely segíti további közösségszervezõ, szociális
ellátó, programszervezõ, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat,
különös tekintettel az idõsekkel kapcsolatos programokra, az
esélyegyenlõségre való törekvést segítõ tevékenységekre és a
roma felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájárul a kerületben található épületállomány felújításához.
A rendelkezésre álló keretösszeg 2 millió Ft, az elnyerhetõ
legnagyobb összeg 500.000 Ft. A projekt megvalósításának
végsõ határideje: 2016. január 31. A pénzügyi elszámolás
végsõ határideje: 2016. március 15.
A pályázatokkal kapcsolatos dokumentáció – kiírás „A Józsefvárosban mûködõ önszervezõdõ közösségek, továbbá mûvészek és
sportolók pályázati támogatásáról” szóló 22/2011. (IV.12.) számú
önkormányzati rendelet alapján történik. Érvényesen pályázni 2015. augusztus 19-én, 24 óráig lehet a rendelet 1. számú
mellékletét képezõ pályázati adatlap, nyilatkozat kitöltésével,
az arra jogosult aláírásával lehet, melyet postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Támpontjára vagy a Humánszolgáltatási Ügyosztályára.
(1082 Budapest, Baross utca 63-67., III. emelet, 325-ös szoba.)
A dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat –
amennyiben az a pályázó esetében értelmezhetõ – hiánytalanul be kell csatolni. A dokumentumok elérhetõk a
www.jozsefvaros.hu oldalon és hozzáférhetõk a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat hirdetõtábláján.
További információ a Humánkapcsolati Iroda 459-21-94 és
459-21-30-as telefonszámain kérhetõ.
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HIRDETÉS
HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján:
Tóth Józsefné
210-4900 vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
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
FOGTECHNIKUS. Fogsor javítása, készítése, rövid határidõvel, orvosi háttérrel. VII. ker., Klauzál u.
23. T: 06-20/531-4161
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
Magyar nyelv és irodalomból, németbõl korrepetálást és felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-709-2818
Megnyitottunk! Szotyi Kutyakozmetika, 1087 Budapest, Kálvária u. 7. Bejelentkezés: 06-70
229-9916
hétfõtõl-szombatig
09:00-20:00 között. www.facebook.com/szotyikutyakozmetika
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Készpénzért, teljes felújításra
szoruló öröklakást vásárolnék,
akár komfort nélkülit is. Tel.: 06-70635-0558
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás, víz-, villany-, fûtésszerelés és
teljes körû márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig. Tel.: 2921990, 06-20-334-3438
Nyugdíjasoknak SZÁMÍTÓGÉPés INTERNET-HASZNÁLATOT
ingyen oktat a DélUtán Alapítvány. Jelentkezés: 06-30-3779030, 9 és 17 óra között

Eladó emeleti világos lakást keresek a belvárosban.
E-mail: nyitrai.ibolya@freemail.hu.
Tel: 06-70-597-2671
34 nm-es, Magdolna utcai, felújított lakásom ráfizetéssel, nagyobbra cserélném. Tel.: 18 óra
után, 210-0577.

