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Elkezdõdött az új tanév
Józsefváros is támogatja az elsõsöket

OKTATÁS

Józsefváros iskoláiban is becsöngettek
Csökkennek a családok anyagi terhei

Kiterjesztették
az ingyenes
közétkeztetést
Szeptember 1-tõl már 320 ezer
gyerek családjának nem kell fizetnie a közétkeztetésért. A tavalyi 28, illetve az idei 58 milliárd forint után jövõre már 70
milliárd forintot biztosítanak a
költségvetésben a gyermekek
díjmentes étkeztetésére. Egy
kétgyermekes családnak havonta 15-20 ezer forint megtakarítást jelent az ingyenes közétkeztetés.
Ugyancsak szeptembertõl
egészségesebb és a korábbinál
változatosabb reggelit, ebédet és
uzsonnát kapnak a gyerekek az
iskolai menzákon, ugyanis hároméves átmeneti idõ után
szeptember 1-jétõl kötelezõen
alkalmazni kell a közétkeztetési
rendeletet, amely részletesen
szabályozza a menzákon adható
ételek összetételét és elkészítésének szabályait.

Véget ért a két és fél hónapos nyári szünidõ, kedden
reggel nyolc órakor országszerte csaknem 1,2 millió általános iskolás és középiskolás diák számára kezdõdött meg a 2015/2016-os tanév. Százezren közülük elõször lépték át az iskola kapuit. Józsefvárosban mintegy 350 elsõs kisdiák ment
elõször iskolába. Az iskolakezdés jelentõs anyagi terheinek csökkentése érdekében mintegy 650 ezer tanuló
ingyenesen kapja meg a tankönyveket. Józsefvárosban
Józsefvárosban mintegy 350 elsõs elõször lépte át az iskola kapuját
az önkormányzat is támogatja az iskolakezdést, 5000 foAz évnyitón Szilágyi Deme- Ingyen tankönyv
rint értékû ajándékutalványt
ter, a Palotanegyed önkor- az elsõ három
ad a kerületi elsõsöknek.
mányzati képviselõje hangsú- évfolyamnak
i, pedagógusok már na- lyozta, az önkormányzat min- A most induló tanévben az
gyon vártuk szeptember dent megtesz, hogy az iskolák általános iskolásoknak az 1-3. Változások
elsejét, mindig nagyon örülünk, rendben mûködjenek. A képvi- évfolyamon alanyi jogon jár az új tanévben
az ingyenes tankönyv, a többi Az új tanévben már teljessé váévfolyamon a szociálisan rá- lik a mindennapos testnevelés.
szorulók, a nagycsaládosok Folytatódik a pedagógusok életés a tartósan beteg tanulók pálya szerinti béremelése, szepkaphatják meg térítésmente- tembertõl újabb 3,4 százalékos
sen a kiadványokat. Emellett alapilletmény-emelést kapnak.
az 5., 7. és 9. évfolyamon a
földrajz- és történelematla- Szünetek
szokért sem kell fizetni. Idén A tanév 181 napos és rendje szeaz általános iskolás diákok 63 rint az õszi szünet október 26-tól
százaléka ingyen vagy ked- október 30-ig, a téli december
vezménnyel jut a tanköny- 21-tõl december 31-ig, a tavaszi
vekhez. Kerületünkben min- szünet 2016. március 24-tõl márden iskolába augusztus 6-án cius 29-ig tart majd. Lesz komAz igazgató asszony megköszönte a szülõktõl kapott bizalmat
szállították ki a könyveket, petenciamérés a mostani tanévmelyeket az elsõ tanítási na- ben is, ezt 2016. május 25-én
amikor megérkeznek a gyere- selõ szerint rendkívül fontos a pon osztottak ki.
tartják.
D.A.
kek. Rácsodálkozunk a nagyok- szülõk és a tanárok közötti
ra, azt várjuk, hogy õk is új len- együttmûködés a gyermekek
dülettel jönnek, új terveket ko- fejlõdése érdekében. „Ha ez a
vácsolnak. Nagy szeretettel fo- partnerség mûködik, igazi csogadjuk az elsõsöket, köszönöm dára képes a gyereksereg” –
a szülõknek, hogy bizalmat sza- tette hozzá Szilágyi Demeter. A
vaztak nekünk. Együtt, stabil képviselõ a diákoknak azt
értékrend mellett tudjuk csak üzente, hogy ne a tananyagért
elérni, hogy a gyerekek jól érez- és tanáraikért tanuljanak, hazék magukat, örömmel, élmé- nem saját magukért.
nyekkel teli mindennapjaik leJózsefvárosban idén is
gyenek – mondta Tanosné Hor- könnyebben indul az iskolaváth Márta, a Molnár Ferenc kezdõ családoknak a tanév: a
Magyar-Angol Két Tanítási kerületi lakóhellyel rendelkeNyelvû Általános Iskola igazga- zõ, elsõ osztályba lépõ tanulók
tónõje a tanévnyitón. A grund- az elõzõ évekhez hasonlóan
suli ünnepségén a megszeppent most is 5000 forint értékû ajánelsõsöket a nyolcadikosok ve- dékutalványt kapnak az önkorzették át kézen fogva a „tudás mányzattól (lásd cikkünket a 3.
Az 1-3. oszályosoknak ingyen jár a tankönyv
kapuján”.
oldalon).
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Utalvány kisiskolásoknak
Az önkormányzat az idén is támogatja az elsõsöket

szempontból. Az önkormányzat harmadik
éve utalványok formájában támogatja az elsõssé váló, Józsefvárosban lakó gyermekeket, illetve szüleiket. Az utalványok év végéig felhasználhatók iskolaeszközök megvásárlására” – mondta Sára Botond alpolgármester.

Ahogyan az elmúlt években, úgy az idén is támoHárom üzletben
gatja a Józsefvárosi Önválthatók be
kormányzat a kerületben
Az idén összesen 786 kerületi elsõ osztálakó elsõ évfolyamos kislyos kap 5000 forint értékben utalványt
diákokat, illetve szüleiket.
az önkormányzattól, amelyet papír- és
A Józsefvárosban lakó
írószerek, füzetek vagy tolltartó vásárláVígh Hunor és édesapja
sára lehet beváltani három józsefvárosi
Sára Botond alpolgármesüzletben (Papelito 29 – Orczy út 29.,
tertõl vehette át az 5000 foKes papír – József krt. 27. és Baross parint értékû utalványokat,
pír – Baross utca 78.) ez év végéig.
amelyek három kerületi
papír-írószer
üzletben
Szeptember 10-ig
válthatók be. Az önkorlehet átvenni
mányzat 786 elsõs iskolaAz utalványok a Polgármesteri Hivatal
kezdését könnyíti meg az
utalványokkal, amelyek a Az 5000 forint értékû utalványok az év végéig felhasználhatók Pénzügyi Ügyosztályának pénztárában
vehetõk át 2015. szeptember 10-ig (hétPolgármesteri Hivatalban
kén a kisfiú Sára Botond alpolgármester- fõn, kedden és csütörtökön 10.00 és 15.00 óra
vehetõk át szeptember 10-ig.
nek, majd Hunor azt is megmutatta – kis se- között). A támogatást a gyermek törvényes
z iskolakezdés minden családra jelen- gítséggel –, hogyan tudja leírni a saját nevét. képviselõje, akadályoztatása esetén meghatõs anyagi terheket ró: táska kell, tor- A Vígh család az Orczy térnél lakik, Hunor talmazottja veheti át. Amennyiben a gyernacipõ, füzetek, tolltartók, zsák, torna- pedig a Deák Diák Általános Iskolában mek nem kerületi intézménybe jár, úgy iskodressz, és még ki tudja, mi minden. A jó- kezdi meg tanulmányait. Mint édesapja el- lalátogatási igazolás bemutatása ellenében
zsefvárosi Vígh család a szükséges tansze- mondta, nyáron már készültek az iskola- tudja felvenni az utalványokat.
rek nagy részét már beszerezte, de még kezdésre, foglalkoztató füzetek feladatait
További információ: Józsefvárosi Polgárakad pótolnivaló.
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyoldották meg közösen.
„Angry Birds-ös tolltartóm van, és már a
„Az iskolakezdés minden családnak egy osztály Családtámogatási Irodáján (1082 Bufüzeteimet is megvettük” – mondta büsz- komoly megterhelés, és nem csupán anyagi dapest, Baross u. 66-68., 06-1/459-2277).

A

Józsefvárosi iskolával nyitotta meg a tanévet a rendõrség

emelte, ez esemény azért is fontos, mert a gyerekek közlekedéskultúrát tanulnak, például
megtudhatják, hogy mikor metartja a tanévnyitót, idén minket hetnek át a zebrán.
A 2015/2016-os tanévben is folytatódik „Az iskola rend- kerestek meg. Úgy vélem, az isBerzai Zsolt, az ORFK közeleõre” elnevezésû program, amelynek kampánya pénteken kolarendõri jelenlét, a bûnmeg- désrendészeti fõosztályának kikezdõdött meg az Országos Rendõr-fõkapitányság elõzési programok hosszú távon emelt fõreferense elmondta, idei
(ORFK), az Országos Balesetmegelõzési Bizottság (OBB), éreztetik hatásukat a gyermekek rendezvényük azért rendhagyó,
valamint a józsefvárosi Deák Diák Általános Iskola kö- esetében” – tette hozzá az isko- mert a szabadban szerették volzös tanévkezdési piknikjén.
laigazgató.
na megtartani egy piknik kereZentai Oszkár, a tanintéz- tében. Emellett megajándékozyolcadik alkalommal indí- nyeknek a környékén, ahol ez mény környékének önkormány- ták az iskolát 3 kerékpárral, köztottuk el a programot, közlekedésbiztonságilag indo- zati képviselõje lapuknak ki- lekedésbiztonsági csomaggal is.
amelynek célja a kisiskolások kolt – kerületünkAz eseményen
biztonságos, balesetmentes köz- ben a Németh
jelen volt Molnár
lekedésének bõvítése, a gyerme- László, a Molnár
Gábor, a VIII. kerükek biztonságát veszélyeztetõ té- Ferenc és a Vajda
leti Rendõrkapinyezõk felderítése és megszün- Péter iskolánál.
tányság vezetõje és
tetése – hangsúlyozta Kiss Csaba
Farczádi Bencze
Szabóné Fónagy
rendõr alezredes, az ORFK-OBB Tamás igazgató a
Erzsébet, tankerüfõtitkára a Rendõrségi Oktatási Józsefváros újságleti vezetõ is. A
és Kiképzõ Központban megtar- nak elmondta, isszervezõk a tanévtott ünnepségen.
kolájukban hagyonyitó után koncerIdén 2900 tanintézményben mány, hogy mintekkel, akadálypámintegy 2200 rendõr kezdi meg den rendezvényülyával, különleges
iskolarendõri szolgálatát. Szep- ket különlegessé
rendõrjármûvektemberben a rendõrség és a pol- teszik: „Az ORFK
kel, versenyekkel
gárõrség is szolgálatot teljesít minden évben más
várták az iskolásoMinden gyerek kapott ajándékcsomagot a szervezõktõl
azoknak az oktatási intézmé- iskolával együtt
kat.
D.A.

Az iskola rendõre program folytatódik
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NEVELÉS
254 kisgyermek megy elõször bölcsibe

Csúcsjárat a bölcsõdékben
törvény szerint 20
hetes kortól lehet
bölcsõdébe íratni a
gyermekeket, ezekben
a napokban 254 kisgyermek kezdi meg
bölcsõdei „karrierjét”
Józsefvárosban, a beszoktatás általában két
hetet vesz igénybe. A
józsefvárosi bölcsikbe
átlagosan 72–75 gyermek fér el, a csoportok
12-13 fõvel mûködnek.

A

Felújítások a
bölcsõdékben
A Babócában a napokban fejezik be a játszóudvar teljes rekonstrukcióját. „Új homokozók, rugós játékok,
játszóház, biciklipálya, mûfû és gumiburkolat is lesz, valamint új csobogót is építünk” – sorolja Koscsóné Kolkopf Judit, a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék vezetõje.
Talajcserét is végeznek az udvaron, friss
füvet is telepítenek. A többi bölcsõdében is
folyamatosak a fejlesztések: a Mini-

A bölcsõdések és óvodások 90 százaléka
ingyenes étkezésben részesül

Józsefvárosban hét önkormányzati
bölcsõde mûködik, az összes férõhelyek száma 492. Az elkövetkezendõ hetekben 254 gyermek kezd az intézményekbe járni, szeptember-október a beszoktatás legsûrûbb idõszaka. Az õszi
kezdésre több kerületi bölcsõdében
történtek fejlesztések.

Manóba új ipari mosó- és mosogatógépet,
míg a Gyermekkertbe új átemelõ szivatytyút szereltek be, az utóbbiban megújultak
a csoportszobák, a kiszolgálóhelyiségek és
az irodák is. A Játékvárban az ablakokat
cserélték ki, mozgásérzékelõ-rendszert
építettek ki, a fûtõtesteket korszerûekre
cserélték, a Fecsegõ-Tipegõk elõtt pedig
megfelelõ parkolóhelyeket építettek ki.
A nyári vihar a Tücsök-lakban okozta a
legnagyobb kárt, itt a napokban fejezõdnek be a felújítási munkálatok. A bölcsõdék karbantartócsapata egyébként folyamatosan járja az intézményeket, és végzi
el a szükséges javításokat.

Ingyenes gyermekétkeztetés
Szeptember elsejétõl 321 ezer gyermek, a
bölcsõdések és óvodások 90 százaléka részesül ingyenes étkezésben a kormány kiterjesztett programjának köszönhetõen.
Mint Koscsóné Kolkopf Judit elmondta,
ez jelentõs támogatás, majd hozzátette: az
év elejétõl a kerületi bölcsõdékben már
reformételeket kapnak a kicsik, és a speciális diétát igénylõ gyermekeket is el
tudják látni.
N.M.
További információk:
A józsefvárosi bölcsõdék közös honlapja:
www.bolcsode-bp08.hu.

Mintegy 600-an most kezdik

Évkezdés a józsefvárosi óvodákban
A napokban a 15 józsefvárosi
önkormányzati óvoda is
megkezdte az õszi menetrend szerinti mûködését. Három kerületi óvodában jelentõs energetikai korszerûsítések történtek, 80 millió forintból további más óvodákban is végeztek felújítási
munkálatokat. Józsefvárosban 582 kisgyermek most
elõször megy óvodába. Józsefváros önkormányzata, az
eddig elnyert pályázati öszszegekkel együtt, összesen
440 millió forintot fordít idén
az óvodák felújítására.
15 kerületi intézményben
összesen 1654 gyermeket
tudnak fogadni, körülbelül 150
hely áll még rendelkezésre. A
jelenlegi jogszabályok szerint,
aki szeptember elsejéig betölti
a harmadik életévét, annak kötelezõ óvodába járnia: József-
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Folyamatosak a fejlesztések a kerületi óvodákban

városban 582 gyermek elõször változott, hogy van kötelezõ
óraszámuk, amit gyermekekkel
megy óvodába.
kell tölteniük, de külön, saját
Egyesültek az óvodák csoportot nem kapnak. „Ez
Augusztus elseje óta a kerületi utóbbi nagy segítség a vezetõk
óvodák egy intézményen belül, számára, hiszen így jobban tudtagintézményként mûködnek. nak figyelni a szakmai feladaA tagóvoda-vezetõk munkája a tok ellátására, illetve a tagintézkorábbiakhoz képest annyiban mények vezetésére. Ha jól tu-

dom, ezt a könnyítést csak Józsefvárosban vezették be, más
kerületekben nem” – mondja
Tárnokiné Joó Ildikó. A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetõje
hozzáteszi: az új rendszernek
köszönhetõen egyszerûsödött a
fenntartói kapcsolattartás, a
kommunikáció az intézmények
között. A tagóvodák egyedi jellegei, programjai, elnevezései –
egyes riogatások ellenére –
megmaradtak.
N.M.
Energetikai
korszerûsítések, felújítások
A nyáron a Százszorszép, a
Napraforgó és a Várunk Rád
Napközi Otthonos Óvodában
befejezõdött az épületek energetikai korszerûsítése, így
csökken a fenntartás költsége.
Több más óvodában is történnek felújítások abból a 80 millió forintból, amelyet a képviselõ-testület szavazott meg az
intézményeknek. Az önkormányzat az idén 440 millió
forintot fordít fejlesztésekre.

KÖZTÉR
Szakmai elismerésben részesült három józsefvárosi tér

Példamutató felújítások
Az alig egy éve átadott, teljesen megújult Kálvária tér nívódíjat nyert lakókörnyezet közterei kategóriában a Magyar
Urbanisztikai Társaság és az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület pályázatán.
A Teleki László tér és a FiDo
tér rehabilitációjával külön dicséretben részesült, az elismeréseket a napokban adták át a
XX. Országos Fõépítészi Konferencián.

Kedvelt közösségi hely
A lakókörnyezet közterei kategóriában
köztérmegújítási nívódíjat nyert Kálvária
tér újra a környéken élõk kedvelt közösségi helye lett. A szakember laudációjában
elmondta: a tervezõk lakossági fórum keretében egyeztették az igényeket a tervezési koncepcióval, így sikerült egy magas
színvonalú, jól használható
közösségi teret kialakítani.
Rekonstruálták a szökõkutat,
megújították a térvilágítást
és a berendezési tárgyakat is.

A Teleki és
a FiDo tér

A Teleki László tér a FiDo tér
rehabilitációjával együtt külön dicséretet kapott. A Teleszakmai díj nagy elismerést
ki téri felújítás elsõ részeként
jelent. Azt mutatja, hogy a
újjáépítették a piacot, majd a
lakók visszajelzései és több nemkörnyéken élõkkel együtt
A Teleki tér a FiDo térrel együtt külön dicséretet kapott
zetközi dicsérõ írás mellett a
gondolkodva megújult a
szakma is felfigyelt arra a fejlõpark is, a tér jelképes kulcsát
désre, ami az elmúlt években történt – kö- mányzat példamutató, nagyszabású jelenleg is a tervezésben részt vevõ, Társak
zölte a Józsefvárosi Önkormányzat sajtó- programját, amellyel az elmúlt években a a Teleki térért Egyesület õrzi. A FiDo teljeirodája. A pályázatra benyújtott mûveket kerület minden zöldfelületét, fontosabb sen új funkciót kapott, sportcentrum és
elbíráló bizottság tagjait a Magyar Urba- közparkját megújította. „A felújítások- közösségi ház épült a területén, ahová sok
nisztikai Társaság, az ICOMOS Magyar nak rendkívül nagy szerepe van a lakók fiatal jár. „A nagyvonalú kortárs szemléleNemzeti Bizottság Egyesület és a Magyar pihenésének, sportolásának kiszolgálásá- tû és anyaghasználatú park az ott lakók
Tájépítészek Szövetsége delegálta.
ban, különös tekintettel a súlyos szociá- tetszését és az igényesség felébresztését
Szikra Éva, a bíráló bizottság egyik lis, társadalmi helyzetben élõk számára” egyaránt szolgálja” – szólt az indoklás.
tagja kiemelte a Józsefvárosi Önkor- – mondta.
N.M.

A

Roham az új építésû lakásokért

Józsefváros
a statisztikák fényében

Józsefváros a legkeresettebb kerületek egyike

Budapesten az értékesítés terén
Józsefváros a XIII. kerülettel
együtt a második helyen áll háromszáznál több eladott lakással, és kerületünk amellett,
hogy a legnépszerûbbek közé
tartozik a vásárlók körében,
elõkelõ pozíciót foglal el az
épülõ ingatlanok számában is.
Lakásszámra a XIII. kerület áll
az élen 350-nel, de Józsefvárosban is száznál több új lakást adnak át a jövõben.

volt ilyen mértékû kereslet az
új lakások iránt.

Változó
piaci magatartás

Hétéves eladási csúcs tapasztalható az idei év elsõ felében a
budapesti új építésû ingatlanok piacán az OTP Jelzálogbank elemzése szerint. Az eladási statisztikák alapján Józsefváros a legkeresettebb városrészek közé tartozik, az itt
épülõ lakások jelentõs részét még átadásuk elõtt,
szerkezetkész állapotban értékesítették.
lmozdulni látszik a holtpontról a válság óta stagnáló budapesti új építésû ingatlanpiac. A tavalyi évben ta-

E

pasztalható kisebb mértékû fellendülést ugrásszerû növekedés követte idén január és június között, utoljára 2008-ban

Jól mutatja a trendek változását, hogy a kereslet olyan látványosan lódult meg, hogy sok
épülõ ingatlan már az elõértékesítési szakaszban gazdára talál, még a lakások átadása,
vagy akár az építkezés megkezdése elõtt.
„A VIII., IX., XI. és XIII. kerületek mindegyikében lehet
olyan száz lakásnál nagyobb
beruházást említeni, ahol a
szerkezetkész állapot eléréséig
elkelt az összes lakás. Beszédes szám, hogy 2016-os átadású projektekben már most közel ezer eladott lakást látunk
Budapesten” – jellemzi a pozitív piaci hangulatot az OTP
Jelzálogbank
ingatlanpiaci
szakértõje.

Elfogyhatnak
az új építésû lakások
Ha a vásárlói kedv az év második felében sem csökken,
számítások szerint elvben az
év végére elfogyhatnak a fõvárosban az azonnal költözhetõ, új építésû ingatlanok. A
megugró kereslethez képest a
beruházók késve reagáltak új
projektek indításával, így nem
lehetetlen, hogy átmenetileg
nagyobb lesz az új építésû lakások iránti kereslet, mint a
kínálat.
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TÁRSADALOM
Nem enyhül a menekültáradat

Egyre nagyobb a migrációs nyomás
Egyre több a bevándorló, ezért feszültség van a déli határnál, a fõvárosban a Keleti pályaudvarnál és
Józsefváros közterein is. Az utóbbi
napokban átlagosan már csaknem
háromezer menekült lépte át illegálisan a magyar határt és több millióra
becsülik azok számát, akik a következõ hónapokban indulnak el Európa felé. És nem csak a háború sújtotta Szíriából. Az egyre nagyobb migrációs nyomás miatt Tarlós István
fõpolgármester egyeztetésre hívta
Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnokot, valamint az
ügyben érintett hatóságok vezetõit.

tartózkodásra hozza létre a
fõváros, ahol biztosítja a
tisztálkodás és egészségügyi ellátás lehetõségét, továbbá az õszi esõs idõszakra tekintettel fedett részeket
hoz létre az egykori piacon.

A havi költség
77 millió is lehet
Eddig több mint 29 millió
forintba került a fõvárosi
cégeknek a budapesti tranzitzónák kialakítása és mûködtetése – derült ki a Fõvárosi Közgyûlés szeptemNaponta átlagosan 3000 illegális bevándorló érkezik hazánkba
ber 2-i ülésére benyújtott
elõterjesztésbõl. A legma110 ezer fõ férfi. Ebbõl a fiatal, 18-34 év kö- gasabb, több mint 12 millió forintos költsézöttiek aránya több mint 66 százalék, 73 ge a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek
ezer fõ. További 11 százalékuk, 15 ezer fõ volt. Az elõzetes becslések szerint a várható
pedig 34 évnél idõsebb férfi – hangzott el az havi bruttó költségek meghaladhatják a 77
egyeztetésen. Kiss Attila tájékoztatást adott millió forintot, ezért a további kiadások fetovábbá arról is, hogy a kormány döntésé- dezetének biztosítására 373 millió forintra
nek megfelelõen a BÁH dolgozóinak létszá- tesznek javaslatot a szerdai Fõvárosi Közmát folyamatosan növelik.
gyûlésen.

fõvárost is érintõ menekültáradat
miatt Tarlós István fõpolgármester és
Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti
tanácsnok egy rendkívüli egyeztetés keretében áttekintette és értékelte az illegális bevándorlással kapcsolatos budapesti helyzetet. Az egyeztetésen részt vett Bucsek Gábor, Budapest rendõrfõkapitánya, Petõ
György, a Fõvárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója, Kiss Attila, a
bevándorlási hivatal (BÁH) általános fõ- Sorra buknak le
igazgató-helyettese és Erdélyi István, a hi- az embercsempészek
A BRFK vezetõje arról számolt be, hogy a rendõrség
folyamatosan emelt létszámmal vigyázza a budapestiek
biztonságát és egyre több
eszközzel lép fel az embercsempészekkel szemben. A
rendõrfõkapitány tájékoztatása szerint az elmúlt idõszakban mintegy 50 embert
állítottak elõ embercsempészet gyanújával. Ez kiugróan
magas szám, hiszen a fõvárosban a tavalyi évben még
szinte egyáltalán nem voltak
jelen, illetve az ezzel összeA fõváros minden segítséget megad a rendvédelmi szerveknek függõ jogsértések sem. A rekordszámú elõállítással a
vatal Budapesti és Pest Megyei Regionális rendõrség folyamatosan akadályozza a toIgazgatóságának igazgatója is.
vábbi bûncselekmények megvalósulását.

A

A bevándorlók
többsége fiatal férfi
A Rendészeti Igazgatóság vezetõje, illetve a
BÁH és a BRFK vezetõi részletes tájékoztatást adtak az eddig megtett intézkedésekrõl,
illetve az elõttük álló idõszak várható feladatairól. Az illegális bevándorlók jelentõs
többsége fiatal férfi – mondta a BÁH fõigazgató-helyettese. A felmérések szerint a 2015.
január elseje óta regisztrált 135 ezer illegális
határátlépõ 81,3 százaléka, azaz mintegy
6

Új tranzitzóna lesz
Tarlós István fõpolgármester augusztus 26án jelentette be, hogy a Verseny utcában, a
Puskás Ferenc Stadion közelében, a korábbi
piac helyén lesz a migránsok új tranzitzónája a fõvárosban. Kiemelte azt is, hogy az új,
mintegy ezer ember befogadására alkalmas
zónát a civilekkel és a katasztrófavédelemmel közösen jelölték ki.
Kocsis Máté az új tranzitzónával kapcsolatban kiemelte: az új zónát kizárólag rövid

A cél, hogy ne szóródjanak
szét a városban
Tarlós István az egyeztetésen jelezte: a budapestiek nyugalma és biztonsága érdekében a fõvárosi önkormányzat minden segítséget megad a rendvédelmi szerveknek, az
eljáró hatóságoknak és erre utasítja a fõváros érintett cégeit és intézményeit is. Késõbb
azt hangsúlyozta: a fõváros azon dolgozik,
hogy a bevándorlók ne szóródjanak akadálytalanul szét a városban. Kiemelte azt is,
hogy semmilyen állandó tábor létrehozását
nem támogatja. „Nem elszállásolni, csak átmenetileg ellátni, és amennyire lehet, nem
messze a pályaudvartól együtt tartani kívánjuk ezeket az embereket.”
F.R.

Többletmunkával
segít a kerület
Az elmúlt napokban ismét visszaszivárogtak az illegális bevándorlók a fõvárosi fenntartású II. János Pál pápa térre. A
Fõkert Zrt. ezért felkérte a Józsefvárosi
Gazdálkodási Szervezet Városüzemeltetési Igazgatóságot, hogy segítsék a
migránsok jelenléte miatt megnövekedett feladatok elvégzését. Mint
azt Ács Pétertõl, az igazgatóság vezetõjétõl megtudtuk, a kerületi takarítók
nemcsak munkanapokon, hanem hétvégén is dolgoznak, és folyamatosan ellenõrzik a kerület többi közterét is.

TÁRSADALOM

Tüntetések és feszültség a Keletinél
Az elmúlt napokban több alkalommal tartottak tüntetést
az illegális bevándorlók a
Keleti
pályaudvarnál. A
több száz fõs tömeg kórusban skandálta angolul tervezett úti célját: „Németország,
Németország!”. A rendõrség
nagy erõkkel vonult a helyszínre. Összefoglaltuk, mi
történt az elmúlt napokban a
Keleti pályaudvarnál.

A magukat szírnek valló menekültek csak úgy tolongtak, hogy
feljussanak a vonatra. A kocsik
hamar zsúfolásig teltek, a magyar
utasok többsége ezért leszállt a
vonatról, mondván, ezt a tömegnyomort nem bírják elviselni.

Másfél órára bezárt
a Keleti

Tüntettek
a bevándorlók
Elõször szombaton kezdett rigmusokat skandálni a Keletinél
tartózkodó illegális bevándorlók egy csoportja, amely vasárnapra több száz fõsre
duzzadt. Az ENSZ jelenlétét követelték és
demonstrációba kezdtek. A tüntetõk a
Németország rigmusnál hüvelykujjukat

felfelé, míg Magyarország említésénél lefelé mutatták. Vasárnap estére nagyjából
megismétlõdött ez a jelenet, egy 70-80 fõs
„kemény mag vezetésével”, „Help us
Germany” táblákkal vonultak az aluljáróban, és ugyanezt skandálták. A
rendõrség nagy erõkkel vonult
a helyszínre.

Tülekedés a nemzetközi vonatokon

Megrohamozták a migránsok a nemzetközi vonatokat

A feszült helyzet hétfõ reggel 6
órakor enyhült, amikor felszállhattak a Münchenbe induló vonatra azok a bevándorlók, akik
érvényes jeggyel rendelkeztek.
A nemzetközi pénztáraknál hatalmas sorok alakultak ki, ahol
a jegy megvásárlásához nem
kérték a személyi okmányokat.

Kedden reggel 9 óra után arról tájékoztatták a hangosbemondón
keresztül az embereket, hogy bizonytalan ideig nem indít és nem
fogad vonatokat a Keleti pályaudvar. A migránsok az épület kiürítése közben demonstrációba
kezdtek. Jelszavakat skandálva követelték, hogy engedjék õket továbbutazni Németországba. A vonatközlekedés 10 óra
után indult el ismét, jelentõs késéssel. A
rendõrök mindenkit igazoltatnak, aki a
pályaudvar területére szeretne belépni.
Lapzártánkig a migránsokat nem engedték be a pályaudvarra, ezért visszatértek a
tranzitzónába.

Fokozott ellenõrzés
Józsefvárosban is
Budapest rendõrfõkapitánya fokozott
ellenõrzést rendelt el a fõváros több kerületében, többek között Józsefvárosban. A személy- és gépjármû-ellenõrzés
szeptember 1-én 10 órától szeptember
7-én 24 óráig tart.

Ahol összefogás van, ott eredmény is

városvezetés, az önkormányzat mindenben igyekszik segíteni a lakókat – mondta Balogh István Szilveszter.
A lakók kényelmét szolgálja a megszépült belsõ udvar
A Magdolna negyed önMegszépült a belsõ udvar a Karácsony Sándor
kormányzati képviselõutca 7-11. szám alatt található társasházban: pije hozzátette, elfogadhenõrészt alakítottak ki a lakóknak, a gyerekek
hatatlan, hogy a belvászámára játszóeszközt helyeztek ki. A fejleszros egy része lepusztult
tésre 1,7 millió forint vissza nem térítendõ táállapotban legyen, ami
mogatást nyert a társasház a Magdolna Negyed
az elmúlt évtizedek súIII keretében. Balogh István Szilveszter önkorlyos öröksége. „2010 óta
mányzati képviselõ szerint egész Józsefváros
jelentõs változások törérdeke a Magdolna negyed felzárkóztatása.
téntek, elindult egy
kedvezõ folyamat, a
lakók kényelmét szolgálja a megújult belsõ
lendületet nem szabad
udvar: az elnyert összegbõl hintát helyeztek ki
megtörni. A lakók ösza kisebbeknek, növények telepítésével, füvesítéssel
szefogása a legfontotették otthonosabbá a lakókörnyezetet. A társasház
sabb tényezõ ebben a
elõször pályázott egy közös célért, de nem szeretfolyamatban” – hangnének megállni, folytatni szeretnék az együttmûkösúlyozta Balogh István
Pályázati forrásból lett otthonosabb az udvar
dést az önkormányzattal. Ettõl nem zárkózik el a
Szilveszter.

A
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KÖZÉLET

Együtt az alkohol ellen

gármester is részt vett,
ahol elmondta: kerületünk együttmûködési
Együttmûködést kötött Józsefváros önkormányzata és a
megállapodást kötött a
Heim Pál Alapítvány az egészséges élet népszerûsítése
Heim Pál Alapítványés a szenvedélybetegségek kialakulásának megelõzése,
nyal, melyben az önilletve leküzdése érdekében. Az Alkoholstop elnevezékormányzat vállalja a
sû kampány zárórendezvényén Sára Botond alpolgárprogram népszerûsítémester hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja az alasét, a rendezvényekpítvány munkáját a kerület oktatási intézményeiben.
hez pedig ingyenes
Dr. Sára Botond: A szenvedélybetegségek visz- közterület-használatot
magyar családok csaknem 40 százalé- volt, ahol egész szaszorításának egyik legfontosabb eszköze a fia- biztosít. Hozzátette:
ka küzd valamilyen alkohollal kap- nap
KRESZ- talkorúak körében végzett felvilágosító munka Józsefváros elkötelecsolatos problémával. Ez ellen az égetõ teszt, közlekezett az alkohollal kapprobléma ellen indította el idén a Heim Pál désbiztonsági játékok, gyermekprogra- csolatos problémák visszaszorításában, az
Alapítvány kampányát, melyhez METRO mok, véradás és az egészséges táplálkozást egészségesebb életvitel elterjesztésében,
Áruház is csatlakozott. A programot nép- népszerûsítõ kulináris bemutató várta az ezért az önkormányzat mindenben segíti
szerûsítõ roadshow zárása augusztus 29- érdeklõdõket.
az alapítvány szakembereinek munkáját a
én a budaörsi Metro Áruház parkolójában
A családi napon dr. Sára Botond alpol- kerület oktatási intézményeiben is.

A

Elismerés Józsefváros önkormányzatának
Tradicionális helyszínen, a Budapest Fasori Református Egyházközség templomában nyitotta meg az idei tanévet szeptember elsején a Károli Gáspár Református Egyetem. Az ünnepélyes ceremónia részeként átadásra kerültek az oktatási intézmény által
alapított kitüntetések is.
Józsefváros önkormányzata a Reviczky utcában található Bölcsészettudományi Kar elismerésében részesült. Az egyetem szenátusa a „Károli
Egyetem Támogatója” díját a XXXII. Országos Tudományos Diákköri
Tanács Társadalomtudományi Szekciójának felajánlott 1 millió forintos
támogatás elismeréséül ítélte meg kerületünknek. A díjat az önkormányzat képviseletében dr. Sára Botond alpolgármester vette át.

Huszonöt éves a TÖE

võk kedvükre válogathattak a magyaros fogások között, hiszen a gulyásleves
mellett többek között a csülökpörkölt, a lecsós csirkecomb és egy hagyományos
pásztorétel, a slambuc is terítékre került.
A fesztivált szervezõ
egyesület elnöke, Czuppon
Zsolt beszámolt a Józsefvárosi Zeneiskolával közös
mentorprogramjukról is,
melynek keretében évrõl-évre támogatnak egy-egy a
Tisztviselõtelepen élõ, vagy
a Vajda Péter általános iskolában tanuló, tehetséges zeFerencz Orsolya: Ez az esemény is erõsíti a helyi közösséget
neiskolai növendéket abban,
hogy családja nehéz anyagi
tett jelen ezen a kitûnõ hangulatú, erõs kö- helyzete ellenére is folytathassa zenei tanulzösségi összetartásról tanúskodó fesztivá- mányait. Hozzátette, hogy az idei fesztivállon, és sorra kóstolhatta a bográcsokban ké- nak különleges ízt kölcsönzött, hogy az
szült finom ételeket, amelyek bármelyik ét- egyesület idén ünnepli fennállásának 25.
teremben megállnák a helyüket. A résztve- évfordulóját.
T.O.

Bográcsozással ünnepelték meg a jeles évfordulót
A hagyományokat követve idén is a
Bláthy Ottó utca sarkán lévõ tér
adott otthont a Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület (TÖE) által
szervezett Bográcsfesztiválnak augusztus 29-én délután. A közösségformáló, kötetlen összejövetelen
összesen 10 bográcsban készültek az
ételek, miközben a Józsefvárosi Zeneiskola növendékei és tanáraik
színvonalas zenei koncerttel szórakoztatták a megjelenteket.
bensõséges hangulatú rendezvényen a családi és baráti társaságok
mellett többek között a Józsefvárosi
Rendõrkapitányság és a Kolónia Egyesület
csapata is fakanalat ragadott. Ferencz Orsolya, a Tisztviselõtelep önkormányzati képviselõje lapunknak elmondta, örömmel tölti el, hogy immár ötödik alkalommal lehe-
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KULTÚRA
Szenes Iván emlékkoncert ötödször

Dalok a „régi ház körül”
Immár ötödik alkalommal rendezik
meg a legendás dalszövegíró, Szenes
Iván tiszteletére az emlékkoncertet
szeptember 13-án, este fél hétkor. A hagyományosan a józsefvárosi Rezsõ téren megtartott emlékestre idén tízezer
embert várnak a szervezõk – mondta
lapunknak Szenes Andrea, a dalszerzõ
lánya, az est háziasszonya. A koncerten
többek között fellép Koós János, Vastag Csaba, Bodrogi Gyula és Zséda is.
mióta az eszemet tudom, itt lakunk
a Rezsõ téren, apám mindegyik slágere itt született, ezek között a falak között, ezért egyedülállóak ezek az emlékestek – mondta lapunknak a dalszövegíró lánya. Szenes Andrea hozzátette,
büszke arra, hogy még ma is Szenes Iván
dalait játsszák a legtöbbet Magyarországon.
A szeptember 13-i idõpont kiválasztása tudatos, hiszen 2010-ben pont ezen a
napon hunyt el Szenes Iván. Halála után
egy évvel Kocsis Máté kerületi polgármester kezdeményezésére hívták életre
az elsõ ingyenes emlékestet, amely azóta
hagyománnyá vált.

A

Ferencz Orsolya, önkormányzati képviselõ
és Szenes Andrea, az esemény szervezõje
a tavalyi koncerten

Büszkeséggel tölt el, hogy Józsefváros
zöld szívében rendezik meg az emlékestet
– mondta lapunknak Ferencz Orsolya. A
Tisztviselõtelep önkormányzati képviselõje minden évben részt vesz az eseményen,
szerinte nem véletlen, hogy nemcsak az
idõsebbek, hanem a fiatalok is kedvelik
ezeket a slágereket, melyek így jelképesen

Szenes Iván
(1924–2010)
A híres dalszerzõ nevéhez
mintegy száz
zenés színdarab, tucatnyi
film, tévémûsor, operett és
több mint kétezer dal fûzõdik, köztük olyan slágerek, mint a Kicsi
gyere velem rózsát szedni, a Kislány a
zongoránál, a Nem csak a húszéveseké a
világ, a Mindenkinek van egy álma, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni vagy a
Szeretni bolondulásig.

hidat építenek a generációk között és
egyetemes értékeket közvetítenek a hallgatók felé.
A koncerten idén szeptemberben is élõben csendülnek fel a legismertebb slágerek,
olyan elõadók tolmácsolásában, mint Koós
János, Vastag Csaba, Aradszky László,
Bodrogi Gyula, Voith Ági, Zséda,
Rakonczai Imre, Nyári Edit, Nyári Károly,
Zalatnay Sarolta, Mészáros János Elek, Postás Józsi, a 3+2, Wolf Kati és az Apostol
együttes. A mûsor házigazdái idén is Bodrogi Gyula és Szenes Andrea lesznek, az est
folyamán átadják a Szenes Iván-díjat is.

Kesztyûgyári Napok 2015

Játék, zene és tánc a Mátyás téren
A Kesztyûgyár Közösségi ház munkatársai a „Kesztyûgyári
Napok” keretében kétnapos programsorozattal várták a
gyerekeket és a felnõtteket augusztus utolsó hétvégéjén a
Mátyás téren. A színvonalas koncertek, táncbemutatók,
bábszínházi elõadások mellett számos más program csábította a kikapcsolódásra és közösségi élményekre vágyókat.

mét két Rising Staros tehetség,
Gondi Helén és Fehérvári Gábor
Alfréd koncertjét hallhattuk.
Eközben számos egész napos
kiegészítõ program, köztük arcfestés, csocsó és ping-pongverseny is várta a fesztiválra érkezõket. Egy hét állomásból álló
játékos verseny keretében a gyerekek próbára tehették ügyességüket, tudásukat és logikai
készségüket, a kézmûves foglalkozásokon pedig kulcstartókat
és hûtõmágneseket készítettek.
T.O.

meg. Szombaton délután egyebek mellett a Cakkumpakli
Színház bábelõadása és egy rapverseny csábította a Mátyás térre a gyerekeket és szüleiket. Este színpadra lépett Jack és csapata is, Az Ének Iskolája elsõ
z idén már hetedik alka- dukcióját is hallhattuk, majd a évadának gyõztesével, Farkas
lommal megrendezett két- pénteki napot L.L. Junior sokak Zsoltival kiegészülve. A prognapos fesztivált a hagyomá- által várt koncertje koronázta ramsorozat zárásaként pedig isnyokhoz hûen a Józsefvárosi Cigányzenekar virtuóz zenészei nyitották
meg, akik magyar- és cigánynótákkal, illetve tüzes csárdásokkal hangolták mulatásra a közönséget. A délután során színpadra lépett többek között a Dance Force Táncegyüttes, Luigi és barátai
pedig rapszámokkal szórakoztatták a fiatalokat.
Este a Rising Starban
nemrég felbukkant éneTáncbemutatók is szórakoztatták a közönséget
L. L. Junior koncertje nagy sikert aratott
kes, Czibi Norbert pro-
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KÖZBIZTONSÁG

Bemutatkoznak a józsefvárosi körzeti megbízottak
A józsefvárosi rendõrkapitányság munkáját a nagyobb közbiztonság, a lakossággal való közvetlenebb kapcsolattartás
érdekben tizenkét körzeti megbízott (kmb) segíti. A korábbi 4 helyett 12 körzetet alakítottak ki. A kmb területét jól ismeri, naponta szembesül az ott élõk gondjaival, és igyekszik minél elõbb segíteni a lakosoknak. Sorozatunkban a 12
józsefvárosi körzeti megbízottat, munkájukat mutatjuk be.

8-as körzet

A lakosok is
sokat segíthetnek
Név: Bánfi Imre
Rang: rendõr fõtörzszászlós
Telefon: 06-20-293-94-44
E-mail: BanfiI@budapest.police.hu
Terület: Szigony utcai lakótelep,
Losonczi tér, Illés utca, Tömõ utca, Leonardo da Vinci utca (páros
oldal)
Bánfi Imre 1995-tõl dolgozik a
Józsefvárosi Rendõrkapitányságon,
mint mondja, ez az elsõ és egyetlen
szolgálati helye. Lassan húsz éve körzeti megbízott, így a kerület adottságait, tereit, utcáit, a lakosság egy részét
jól ismeri. Véleménye szerint a helyiek
is sokat tehetnek azért, hogy Józsefváros még biztonságosabb, élhetõbb legyen.

Rendõrségi hírek

Nagyon sokrétû, változatos feladatot látunk el körzeti megbízottként. Sok esetben
a térfigyelõ kamerák felvételeinek megtekintése és a tanúk kihallgatása is feladataink körébe tartozik – meséli Bánfi Imre.
A rendõr fõtörzszászlós körzetébe tartozik a Szigony utcai lakótelep is. Mint
meséli, igyekszenek a közös képviselõkkel szorosabb együttmûködést kialakíta-

Az áruházból lopott

Az embercsempészt
Józsefvárosban kapták el
A józsefvárosi rendõrök augusztus 29én, 2 óra 45 perckor intézkedtek egy magyar forgalmi rendszámú kisteherautó
magyar állampolgárságú sofõrjével
szemben. A férfi 4 szír és 1 afgán állampolgárt akart Röszkérõl illegálisan
Ausztriába juttatni. A további eljárást a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Fõosztálya folytatja le.

Az utcán árulta a kábítószert
A VIII. kerületi
Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat P.
Éva budapesti
lakossal szemben kábítószerkereskedelem
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. P. Éva augusztus 14én a Sárkány utcában több embernek adott
el kábítószert. A cselekményt észlelõ rendõrök P. Évát elfogták, akitõl a házkutatás
során 291 üres, a kábítószer csomagolására
alkalmas önzáró tasakot, 2 patikamérleget,
továbbá közel 60.000 forint – feltehetõen a
kábítószer-kereskedelembõl származó –
készpénzt is lefoglaltak.

ni, illetve rávenni a lakosokat arra, hogy ahol lehet, tegyék zárhatóvá a kapukat, ahová gyakran
húzódnak be kábítószer-fogyasztók. „Ha valaki a lépcsõházában
kábítószer-fogyasztót lát, mindenképpen értesítse a rendõrséget” – mondja Bánfi Imre.
A körzeti megbízottak a lakossági panaszok mellett a bírósági
munkát is segítik, továbbá gyakran tartanak közös ellenõrzéseket önkormányzati cégekkel, például együtt lépnek fel az önkényes lakásfoglalókkal szemben.
A lakosok sokat tehetnek a környezetük biztonsága érdekében, ehhez mindenképpen vegyék igénybe a rendõrség
vagy a körzeti megbízottak segítségét. A
körzeti megbízottak elérhetõk telefonon
is, de csupán akkor tudnak eljárni egy
ügyben, ha konkrét, írásos bejelentés érkezik, amelyet e-mailen vagy postán is el
lehet juttatni hozzájuk.
N.M.

A Futó utcai bevásárlóközpont egyik üzletének próbafülkéjébe ment be H. Laura 19
éves budapesti lakos augusztus 29-én 11
órakor, ahol eltávolította az áruvédelmi
eszközt egy ruhanemûrõl, majd a táskájába rejtette. Az üzlet biztonsági õrei észlelték a nõ cselekményét, és átkísérték a biztonsági szobába, ahol megtalálták nála a
terméket. A rendõrség lopás vétségének
elkövetése miatt indított ellene eljárást.

A fotók illusztrációk

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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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai

Bõvebb információ: +36 20-946-0848,
+1 2000-138, iroda@omisk.hu,
www.omisk.hu

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

Felnõtteknek

SZEPTEMBERBEN INDULÓ
FOGLALKOZÁSOK,
Japán, a felkelõ Nap országa
Kiss Imre Károly idegenvezetõ tanár, TANFOLYAMOK
ELÕADÁS - UTAZÁS

történész vetítéses elõadása
 szeptember 8., kedd, 15 óra.
A belépés díjtalan.

ZENE-FERE KLUB
„EGY BESZÉLGETÉS KÉKBEN”
Vendég: Rákász Gergely
koncertorgonista
Házigazda: Kovács Zalán László tubamûvész
 szeptember
10., csütörtök, 15
óra
Belépõ: 500 Ft
(klubkártyával 400 Ft)
„BOROSTYÁN” – Kárpáti Tamás
Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ:
szeptember 11. – október 8.
 Megnyitó: szeptember 18. péntek, 18 óra

Gyerekeknek
Kerekítõ foglalkozások
 Idõpont: kedd 10–10.30: Kerekítõ
Mondókás Móka (0–3 éveseknek), kedd
10.40–11.20: Kerekítõ Bábos Torna (1–3
éveseknek)
Elsõ foglalkozás: szeptember 15.
További információ: +36 30-538-23-37
 Helen Doron-angol gyerekeknek
Fehérné Patkós Ildikó Helen Doron
nyelvtanár vezetésével
Idõpont: csütörtök délután
Jelentkezés: szeptember elejétõl folyamatosan.
Kapcsolat: +36/20-931-2013, bp11@
helendoron.com
 Mûvészi torna
Óbuda Mozgásmûvészeti Iskola - 4 éves
kortól iskolás korig
Idõpontok: hétfõ és szerda délután

 Gerinctorna
Õsz Zsuzsannával
(tánctanár, gyógytestnevelõ)
Idõpont: keddenként 18.30–19.30 óráig
(indul: szept. 15-tõl)
Részvételi díj: 800 Ft, további információ: +36 30-444-7569
 Hatha jóga órák
Idõpontok, szeptember 28-tól induló
csoportokba: csütörtök 17.30–19.30 óra,
csütörtök 18.30–20.30 óra, hétfõ 10-12 óra
Az elsõ alkalom (szept. 28-án és
okt. 1-én) díjtalan, további információ:
www.jogatan.com, info@jogatan.com
 Meridián torna
Idõpontok: kedd 17–18 óráig, csütörtök,
8–9.15-ig
A részvétel díjtalan. További információ: +36 30-933-1060, www.312.hu
 Örömtánc szenior korúaknak
Õsz Zsuzsannával
(tánctanár, gyógytestnevelõ)
Idõpont: hétfõ 14.30–15.30 (indul: szept.
14-tõl)
A részvétel díjtalan. További információ: +36 30-444-7569

Több ügykör, esti ügyintézés

Változik a fõvárosi kormányablakok ügyfélfogadási rendje
Szeptembertõl új nyitvatartással várják az ügyfeleket a budapesti, okmányirodai
feladatokat is ellátó kormányablakok – olvasható a fõvárosi kormányhivatal közleményében. Az ügyfelek továbbra is felkereshetik a kormányablakokat akár
munkaidõ elõtt – hétfõnként reggel 7 órától –, de az esti ügyintézésre is lehetõségük marad. Újdonság, hogy szeptembertõl hétfõ kivételével minden nap reggel
8-kor kezdõdik az ügyfélfogadás.
z új, szeptember elsején életbelépõ
ügyfélfogadási rend szerint minden
szerdán este 8 óráig lehet majd ügyet intézni a budapesti kormányablakokban. Abban
nincs változás, hogy hétfõnként már 7 óra-

A

kor, vagyis munkaidõ elõtt elintézhetjük
ügyeinket. Újdonság azonban, hogy a hétfõi nap kivételével minden nap reggel 8kor kezdõdik majd az ügyfélfogadás. Az
ügyfélfogadási idõ mellett augusztus 15-tõl

kibõvült a kormányablakokban intézhetõ
ügykörök száma is. A 45 új ügykör között
szerepel például a földhasználati bejelentés
is, így ezeken a helyszíneken összesen 425
ügyben tudnak majd eljárni az állampolgárok. A második generációs integrált ügyfélszolgálatok számát a jövõben tovább növeli a kormányhivatal, így a lakosság számára lakóhelyükhöz közel, korszerû és
modern körülmények között, új típusú és
széleskörû ügyintézés válik elérhetõvé – írja Budapest Fõváros Kormányhivatala.

Budapest Fõváros Kormányhivatala kormányablakainak ügyfélfogadási rendje 2015. szeptember 1-jétõl
Kerület
II. kerület
V. kerület
VI. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XVII. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület

Cím
1024 Bp., Margit krt. 47-49.
1051 Bp., Erzsébet tér 2-3.
1062 Bp., Andrássy út 55.
1082 Bp., Baross utca 59.
1097 Bp., Koppány utca 2-4. (TESCO)
1111 Bp., Hengermalom út 19-21. (TESCO)
1121 Bp., Apor Vilmos tér 11-12. (Hegyvidék Központ)
1131 Bp., Gács utca 3. (TESCO)
1173 Bp., Pesti út 163.
1204 Bp., Mártírok útja 281. (TESCO)
1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza)
1222 Bp., Nagytétényi út 37-43. (Campona)

hétfõ
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00
7.00-17.00

kedd
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

szerda
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00

csütörtök
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

péntek
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
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HIRDETMÉNY
P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet
az alábbi nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
Cím
Rákóczi út 59.
Népszínház u. 31.

Hrsz

Alapterület
Fekvés
m2
34628/0/A/3
836
földszint + pince- és félemelet
34776/0/A/1
1058
földszint + pince

Rendeltetés
üzlet
raktár

Minimális nettó
bérleti díj (Ft/hó)
635.733,257.067,-

Ajánlati biztosíték
(Áfás összeg)
2.422. 143,-Ft
979.425,-Ft

A pályázati dokumentációk ügyfélfogadási idõben megvásárolhatók: 2015. augusztus 28-tól; a helyiségek megtekinthetõk: 2015.
augusztus 31-tõl – 2015. szeptember 11-ig (elõzetes idõpont egyeztetés szükséges) az ajánlati biztosíték beérkezési határideje:
2015. szeptember 15.; pályázat leadási határideje: 2015. szeptember 16. 11.30 óra; a pályázatok bontásának idõpontja: 2015.
szeptember 17. A pályázat lebonyolításának helyszíne: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám
alatti Helyiség Bérbeadási Irodája. Tájékoztatás a pályázat további feltételeirõl és a pályázati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatos
további információk: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodájánál
ügyfélfogadási idõben; telefonszám 06 1 216 6962/118, 126.
Általános ügyfélfogadási rend: Hétfõ: 13.30 – 18.00, Szerda: 8.00 – 16.30, (12.00 – 13.00 között szünetel), Péntek: 8.00 – 11.30
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., dr. Pesti Ivett, az Igazgatóság elnöke sk.

ÁLLÁSKERESÕK, FIGYELEM!
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

 helyiség-bérbeadási ügyintézõ
 uszodagépész
 takarító

2015. 06. 30
KÖVESSI ERZSÉBET
BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Bõvebb információ:
www.kisfalu.hu/palyazatok;
www.jozsefvaros.hu/hirdetmenyek/allas.

„MEG tudod csinálni!” címû projekt megvalósítása uniós támogatásból.

Józsefvárosban lesz
éjjel-nappal mûködõ posta
Szeptember 1-tõl a Budapest 72 posta éjjel-nappal nyitva tart a
Baross tér 11/C szám alatt, a Keleti pályaudvaron. Az értesített
és fiókbérletre érkezett küldemények kézbesítése ugyanakkor
hétfõtõl péntekig 7.00-21.00, szombaton 8.00-14.00 óra között
történik, vasárnap zárva tart.
Az eddig éjjel-nappal üzemelõ Budapest 145 posta (1145,
Amerikai út 25.) nyitvatartása szeptember 1-vel változik, hétfõtõl péntekig reggel 8 órától este 7 óráig várja az ügyfeleket,
szombaton és vasárnap zárva tart.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

41,24 millió Ft európai uniós támogatás segítségével a
Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium lehetõséget kapott arra, hogy 2013. szeptember 1je és 2015. június 30-a között speciális projektprogram szerint
40 hátrányos helyzetû fiatal oktatását, támogatását végezze.
A Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium olyan egyházi kiemelt feladatot ellátó iskola,
amely az általános iskolákból érkezõ, illetve a középiskolákból kimaradó, kallódó, beilleszkedési-, tanulási és magatartászavaros fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását,
egyénre szabott fejlesztését, reintegrációját, szakmához, illetve érettségi bizonyítványhoz való juttatását tekinti szakmai
feladatának.
A „MEG tudod csinálni!” címû projekt megvalósítása során
40 fiatal számára nyújtottunk mentori támogatást, egyéni fejlesztést, szociális gondozást, digitális és idegen nyelvi kompetenciafejlesztést. A tanulóknak lehetõségük nyílt különbözõ
szabadidõs programokban (erdei tábor, kirándulás, színház,
mozi, múzeumlátogatás) való részvételre is.
A programba bevont fiatalok közül 18 fõ szerzett szakmunkás
bizonyítványt, 10 fõ pedig érettségi bizonyítványt.
További információ kérhetõ:
Kozma László iskolavezetõ
Elérhetõség: esely@netevezess.hu
06-1-283-09-51
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OTTHON

Háziasszonyoknak

Ágynemûnk
tisztán tartása

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Sárgadinnye
ég javában tart szezonja, gyakorlatilag
egész évben lehet kapni. Nem is bánjuk, hisz rendkívül tápláló, hasznos gyümölcs.
Jó a bélrendszernek, a
szív-, ér- és immunrendszernek. A napi ajánlott
C-vitamin mennyiségünket 20 dkg belõle tökéletesen fedezi. Édessége ellenére energiatartalma csekély, 39 kcal,
így egyszerre nagyobb
mennyiség sem okoz
plusz kilókat, sõt fogyókúrához is ajánlják.
Ugyanakkor magas szénhidráttartalma miatt
cukorbetegek csak keveset fogyaszthatnak
belõle. Magas rosttartalma segíti az emész-

M

i nem szeret friss, illatos, ropogós ágyba feküdni? Az ágynemû és huzat rengeteg mindent rejthet
magában, ezért fokozottan
ügyeljünk tisztán tartására!
Az elhalt bõrdarabokon,
ételmaradékokon kívül a
poratkák kedvelt helye. Ahol
õk megtelepednek, onnan
nem mozdulnak, kivéve, ha
rendszeresen, legalább hetente mossuk. Meleg, mosószeres vízben, de semmiképp se együtt más ruhákkal, mert az tönkreteheti
vagy bolyhossá változtathatja az anyagot. A nagyon magas hõfok ugyan jót tesz a
kórokozóknak, de roncsolja
az anyagot. Ezért közepes
vagy alacsony hõfokot válasszunk. Hajtogatva tegyük
a mosógépbe, kevésbé gyûrõdnek, s nem nyúlnak ki. A
párnákat, takarókat hetente
jól rázzuk ki, szellõztessük
õket, s egy évszakban legalább egyszer mossuk ki!
Ameddig az idõjárás megengedi, s van elég helyünk a teraszon, a szabadban, a napon teregessünk! Így ropogós, illatos lesz, a nap fehérít
és fertõtlenít.

K

Tízórai az iskolába
egyen benne innivaló, egy fõfogásnak
számító gazdag szendvics zöldségekkel,
salátával és persze desszert. Minden nap
csempésszünk bele egy kevés gyümölcsöt is.
Jól bírja a gyûrõdést az alma, a körte vagy a
banán, de tökéletes csemege lehet néhány répacsík is. Ezeket mindig megmosva tegyük a
dobozba. A szendvics laktató, energiadús és
egészséges, rostokban gazdag legyen, hogy a
következõ étkezésig kibírja gyermekünk. Jóízû, kedvére való legyen, persze ez a legnehezebb az egészben!
Sós muffinokkal –

L

tést, helyreállítja a bél- és gyomormûködést.
Nagy mennyiségû karotintartalma az immunrendszer ellenálló képességét növeli a
gyulladásokkal szemben. Magas a víztartalma, emiatt vízhajtónak
is használható. A súlya
és az illata alapján válasszunk. Héja legyen
hibátlan, ne legyen rajta
repedés vagy puha folt.
Az édes illatúakat keressük. Szobahõmérsékleten 2-3 napig tárolható, hûtõben maximum 4-5 napig. A megkezdett dinnyét mindig
a hûtõben tároljuk, lehetõleg becsomagolva
és 2-3 napnál ne tovább. Fogyasztás elõtt a
dinnyét alaposan mossuk meg, mert a héján
megtalálható a szalmonellabaktérium.

amiket bármivel tölthetünk – változatossá tehetjük az elemózsiát. Ezeket készíthetjük magunk tönkölylisztbõl, keverhetjük rozsliszttel, így nem csak finomak, hanem rostban
gazdagok is lesznek. Müzliszelet, az olajos
magvak, az aszalt gyümölcs, a diákcsemege
is remek, s finom desszert. Gyümölcsjoghurtokból, kefirekbõl hatalmas a kínálat. Jól szállíthatók, könnyen elfogyaszthatók, ami nem
elhanyagolandó, fõleg kisiskolásoknak. A kis
kiszerelésû ásványvizek, gyümölcslevek tökéletes innivalók. Házi készítésû italt, teát, szörpöt is
csomagolhatunk a most
nagyon divatos hõtároló
kulacsokba, ami jóval gazdaságosabb.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
Hozzávalók: 50
dkg bármilyen rövid tészta, 1 db érett sárgadinnye, 20 dkg nyers sonka,
1 csokor friss bazsalikom,
olívaolaj, balzsamecet, só,
fehér bors.

Sárgadinnyés sonkás tészta

nagy tálba szûrjük. Rátesszük az apróra felkockázott dinnyét, a csíkokra vágott sonkát,
az összetépkedett bazsalikomot. Az egészet
meglocsoljuk olívaolajjal, kevés balzsamecettel, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Néhány órára berakjuk a hûtõszekrénybe
és bazsalikomlevéllel díszítve tálaljuk.

Miért egészséges? Mert a sárgadinnyében jelentõs kalcium,
Elkészítés: A tésztát sós foszfor, magnézium, réz, króm, A-, C- és E-vitamin, folsav tavízben megfõzzük és egy

lálható. Béta-karotin tartalma is igen magas.
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Elhunyt Fejes Endre író

Ének Szent István királyhoz

Kilencvenkét éves korában, augusztus 25-én elhunyt Fejes
Endre Kossuth- és József Attila-díjas író, a Rozsdatemetõ
és a Jó estét nyár, jó estét szerelem címû regények szerzõje. Fejes Endre kerületünk szülöttje, 1994-ben Józsefváros
Becsületkeresztjével tüntették ki.
ejes Endre Budapesten, Józsefvárosban született 1923-ban.
Az író 1962-es Rozsdatemetõ címû regénye óriási kritikai
visszhangot váltott ki, egy csapásra híressé vált. 1969-ben jelent meg a Jó estét nyár, jó estét szerelem címû alkotása, amely
egy különös bûnesetet dolgozott fel. A hatvanas évek végétõl
kezdve Fejes a magyar
színpadokra írt darabokat.
Önálló kötettel utoljára a
kilencvenes évek közepén
jelentkezett. Számos mûvében megidézte a józsefvárosi munkásélet mindennapjait.
Fejes Endre munkásságáért több elismerést kapott, többek között 1963-ban József Attila-, 1975-ben Kossuth-,
1992-ben Nagy Lajos-díjat. 1994-ben Józsefváros Becsületkeresztjével tüntették ki, 1999-ben Pro Urbe Budapest díjat kapott.
2003-ban írói életmûve elismeréseként a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetésben részesült,
2009-ben Prima Primissima-díjat vehetett át, 2011-ben pedig Babits Mihály Alkotói Emlékdíjat kapott.

F

Apróhirdetés
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

Megnyitottunk! Szotyi Kutyakozmetika, 1087 Budapest, Kálvária u. 7. Bejelentkezés: 06-70
229-9916, hétfõtõl – szombatig
9:00-20:00 között. www.facebook.com/szotyikutyakozmetika
OKJ-s dajka, pedagógiai és
gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
www.kaszaszakkepzes.hu.
E-000766/2014

Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás, víz-, villany-, fûtésszerelés és
teljes körû márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438
Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10.000-100.000 Ft-ig. A
sárga
golyós,
akár
1.000
Ft/gramm. Arany, ezüst, hagyaték
felvásárlása. VII. ker. Wesselényi
utca 19. Tel.: 317-9938; e-mail:
wesselenyigaleria@gmail.com
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.
Szobafestés-mázolás, tapétázás
(kisebb munkák is), minõségi munka. Korrekt árak. Tel.: +36-20-9871296, +3-30-592-4880
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VÍZSZINTES: 1. A Bozóky énekeskönyvben talált, Kodály
Zoltán által vegyeskar formájában feldolgozott könyörgõ
imádság elsõ négy sorát közöljük. Az elsõ sor. 12. Király, franciául. 13. The ...; vége, angolul. 14. Rövid, tréfás költõi alkotás.
16. Felfog. 18. Gyakori kötõszó. 20. Hazafele! 21. Ételt ízesít. 22.
Az idézet második sora. 26. A -ke kicsinyítõ párja. 27. ... patak;
község Kovászna megyében. 28. Wagner korai operája. 29. A
lantán vegyjele. 31. Szintén ne. 32. Azon a helyen. 33. Kiég a közepe! 34. Légitársaságunk. 36. Sztravinszkij személyneve. 38.
Luxemburgi és magyar autójelzés. 40. Háztartás, röv. 42. Gége,
tréfás népi szóval. 43. Apró. 44. Kerti munkát végez. 46. Szülõ.
48. Telesport, röv. 49. A távolabbi. 50. Ötszörös olimpiai bajnok
ausztrál úszó (Ian). 52. Ez a fa cipõhöz használatos. 53. Belsõ érzés! 57. Üdítõ hatású innivaló. 59. Az irídium vegyjele. 60. Ápolás kezdete! 61. Kocsma. 62. A magányt választja. 65. Plébános.
67. Royal Opera House; angol királyi opera, röv. 69. Az idézet
harmadik sora.
FÜGGÕLEGES: 1. A betakarítással egy idõben érõ gyümölcs.
2. Homokos az eleje! 3. Kutyaszerû ragadozó állat 4. Nagyon elkeseredett. 5. A szélein van! 6. Adél, idegen változatban. 7. Az
ittrium és a bór vegyjele. 8. Tolna megyei község lakosa. 9. Japán magnó márkája. 10. Megvan középen! 11. Angol helyeslés.
15. Tejet adó háziállat. 17. Érdekes részlet! 19. Romániai író, irodalomtörténész (Pál, 1917–1981). 23. Nyúl fajtája. 24. Fiatal kecskeméti labdarúgó (Miklós). 25. Veterán kecskeméti labdarúgó
(László). 30. Aladárt is becézik így. 32. Az idézet negyedik, befejezõ sora. 35. Ez a dél és a kelet is. 37. Liba, olaszul. 39. Ókortörténész, akadémikus (István, 1813–1984). 41. A közönség tetszésnyilvánítása. 45. Hosszú ideig. 47. Orosz származású francia balettmester (Marius, 1818–1910). 50. Nemzeti címermadarunk. 61. ...-Rónai József; jeles festõnk. 52. Virágtalan növények,
gombák szaporodását szolgálja. 54. Kossuth-díjas, XX. századi
költõ (Zoltán). 55. ... Bechi; olasz baritonista. 56. A Száva szakasza! 58. Avenár, becézve. 63. Rovat része! 64. Félholt! 66. Osztrák és vatikáni autójelzés. 68. Költõi sóhaj.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: szeptember 16.
A július 8-ai rejtvényünk megfejtése: Passzírozó szita. Rágondolja magát. Petrence. Sutyoláz. Zsugózik. Alam. Szomorog.
Suppaszt. Szemel.
Nyertes: Csernyák Mária
A jutalmat személyesen veheti át szerkesztõségünkben.
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