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Elkötelezetten a nemzet iránt
Tanévnyitó a Közszolgálati Egyetemen

OKTATÁS
Józsefvárosi tanévnyitó

Hitelesnek, igazságosnak lenni
Régi hagyomány, hogy a kerületi tanévnyitó alkalmával kitüntetik a józsefvárosi oktatásban és nevelésben részt vevõ pedagógusokat. A nyugdíjba vonulókat szolgálati emlékéremmel ajándékozzák meg, míg a több évtizede a kerületi
köznevelésben dolgozókat törzsgárda jutalomban részesítik. A kitüntetéseket
és jutalmakat Sántha Péterné alpolgármester, Zentai Oszkár, az Emberi Erõforrás Bizottság elnöke és Szabóné Fónagy Erzsébet, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. tankerületének igazgatója adta át.

lásuk alkalmából, pedagógus életpályájuk
elismeréseként az emberi erõforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékéremben részesített három kerületi pedagógust:
Tóth Attilánét, a Budapesti Bárczi Gusztáv
Óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola gyógypedagógiai tanárát, Gyõri Miklósnét, a Napraforgó Egyesített
Óvoda óvodapedagógusát és Tamási Alajosnét, a Napraforgó Egyesített Óvoda GyerekVirág Tagóvodájának óvodapedagógusát.
Az átadások után a Giusto kamarazenekar komolyzenei minikoncertjét élvezhették
a pedagógusok.

tünk és velünk történik. Majd
kiemelte, fontos, hogy a józsef- Kihívás a gyermekeknek,
városi pedagógusok hitelesek, szülõknek, pedagógusoknak
õszinték és igazságosak legye- Az ünnepség végén Zentai Oszkár, az Emnek. „Hiszen ez szinte minden, beri Erõforrás Bizottság elnöke pohárköamit adhatunk a gyerekeink- szöntõjében elmondta, hogy a tanévkezdés
nek” – emelte ki az alpolgár- mindig komoly kihívás, nem csak a gyeremester. Útmutatóként Kará- keknek, hanem a szülõknek és a pedagógucsony Sándort idézte: „Min- soknak is. Büszkén említette, hogy ilyen
denki olyan mértékben ma- sok, több évtizede a kerületben tanító pedagyar, amekkora mértékben a gógust tüntethetett ki, akik már sok kihívást
magyar lélek ereje él és hat raj- oldottak meg magas szakmai színvonalon.
ta keresztül…”. Végezetül megköszönte a pedagógusok kiváló munkáját, amelyre továbbra is
számít Józsefváros és az
Sántha Péterné: Fontos, hogy a józsefvárosi
itt élõ gyerekek.
pedagógusok hitelesek legyenek
A beszéd után a Vajda
Péter Ének-zenei ÁltaláH13 Diák és Vállalkozásfejlesztési nos és Sportiskola 3. osztályos tanulóKözpontban megtartott eseményen inak színvonalas énekes-táncos mûsoSántha Péterné nyitotta meg a 2015/16-os rát láthatták az egybegyûltek.
józsefvárosi tanévet. Az alpolgármester aszszony báró Eötvös József szavait idézve A kitûntetettek
kezdte ünnepi beszédét: „Félig nem olyan Ezt követõen Sántha Péterné alpolgárfontos az, mit tanítunk gyerekeinknek, mint mester, Zentai Oszkár, az Emberi Erõaz, hogy tanítjuk – amit az iskolában tanul- forrás Bizottság elnöke és Szabóné FóA szolgálati emlékéremmel kitüntetett nevelõink
tunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, nagy Erzsébet, a Klebelsberg Intézde a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer ményfenntartó Központ Budapesti
szellemi tehetségünkre gyakorol, megma- VIII. tankerületének igazgatója adta át a Hiszen nem mindegy, hogy kik gondozzák,
rad.” Sántha Péterné az aktuális migráns- pedagógusoknak a húsz, harminc, negyven nevelik, tanítják a kerületi gyerekeket.
helyzetre célozva utalt arra, hogy ez kerüle- évi munkájukat elismerõ törzsgárda jutal- Zentai Oszkár végül eredményes tanévet
tünket is érinti, és mindenkit új feladat elé makat (a kitüntetettek névsorát a jozsef- kívánt a józsefvárosi gyerekeknek és pedaállít. Hiszen a pedagógusok sem tehetnek varos.hu oldalon olvashatják), valamint a gógusoknak.
Z.B.
úgy, hogy nem veszik észre, ami körülöt- szolgálati emlékérmeket. Nyugdíjba vonu-
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Bonis Bona-díj

Elismerték a Lakatos iskola
tehetséggondozó munkáját
Bonis Bona-díjat kapott a
2014-2015-ös tanév végén
Somody Beáta, a Lakatos
Menyhért Általános Iskola és
Gimnázium pedagógusa, kiváló tehetséggondozó munkájának elismeréseképpen.
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omody Beáta tanárnõ a „Kiváló tehetséggondozó” kategóriában kapta meg a rangos
elismerést, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és iskolájának ajánlásával.
Pedagógiai munkája rendkí-

S

vül sokrétû. 2009 óta rajzot, vizuális kultúrát, mozgókép és médiaismeretet
tanít a Lakatos általános iskolai és gimnáziumi tagozatán. Számtalan kiállítási
projektet valósított meg.
Mindezek mellett az általa
létrehozott Gyermek Alkotókör vezetésével, iskolai
keretek között fáradhatatlan lelkesedéssel végez tehetséggondozó munkát.

FEJLESZTÉS

Kormányablak nyílt Józsefvárosban
Több ügyet intézhetünk gyorsabban, igényes környezetben
A Baross utca 59. szám alatt korábban okmányiroda mûködött,
amelyet teljesen felújítottak, és szeptember 2-tõl már kormányablakként áll az állampolgárok rendelkezésére. Igényes környezetben, 27 ablaknál 425 ügytípus intézhetõ egy helyen. Dr. György
István kormánymegbízott az ünnepélyes átadón elmondta, a kormányablakok célja, hogy az állampolgárok hatékonyabban, gyorsabban intézhessék ügyeiket, mint korábban. Egry Attila alpolgármester hozzátette: Józsefváros megújulásának egy újabb örömteli
fejezete a kormányablak megnyitása.
eljesen megújult a Baross utcai iroda, ahol szebb környezetben, több
ügyet intézhetünk el. Mint Baltay Tímea,
kormányablakokért felelõs helyettes államtitkár az ünnepélyes megnyitón elmondta, az idén még 278 helyszínre sze-
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Új fejlesztés
Józsefvárosban

Józsefváros az elmúlt években
egy gyors és hatékony fejlõdésen ment keresztül, egészségEzentúl 425 ügytípust intézhetünk egy helyen
ügyi, oktatási, szociális intézményhálózata mellett köz- ablakok célja, hogy az állampolgárok haterei is látványosan tékonyabban, gyorsabban intézhessék
megújultak, folya- ügyeiket, mint korábban. Budapesten 33
matosan szépülnek kormányablak fog összesen megépülni, a
lakóépületei
is. 3 pályaudvar mellett a kerületekben 30
„Ma egy újabb mûködik majd. 2016 márciusáig valaörömteli pont érke- mennyi okmányirodát kormányablakká
zett el, egy újabb alakítják Budapesten.
N.M.
megújulás szemtanúi lehetünk. 201314-ben évente több
Elérhetõségek
mint 100 ezer ember intézte ebben
Budapest Fõváros Kormányhivatala,
az okmányirodáVIII. kerületi kormányablak
ban az ügyeit, ez
az egyik legnépszerûbb iroda BuA Baross utcai az egyik legforgalmasabb iroda a fõvárosban
dapesten. Ezzel a
megújulással,
a
retnék kiterjeszteni a kormányablakok kormányablak megnyitásával mind Jóországos hálózatát. Az intézhetõ ügykö- zsefváros, mind a fõváros profitálhat, hirök száma egyre növekszik, az ügyinté- szen az állampolgárok szebb, jobb körzõk szakmai képzése folyamatos, és dol- nyezetben tudják intézni ügyeiket” –
goznak az elektronikus kormányablak mondta Egry Attila alpolgármester.
elérhetõségén is.
Vas Imre országgyûlési képviselõ
köszönetét fejezte ki mindCím: 1082, Bp., Baross utca 59.
azoknak, akik részt vettek a
E-mail:
kialakításban. „Amikor 2010okmanyiroda@08kh.bfkh.gov.hu
ben az elsõ törvényjavaslatot
Telefonszámok:
fogadtuk el a kormányablaElkészült okmányok és NEK adatlap
kokról, akkor valami ilyesmire
igénylése: (1) 896-3588
gondoltunk: az állampolgárokKözlekedés-igazgatási ügyintézés:
nak ne a város különbözõ
(1) 896-3581; (1) 795-8923
pontjaira kelljen menniük
Személyi okmányok: (1) 896-3589
ügyeik intézése miatt, hanem
Kormányablak ügyek: (1) 896-3580;
egy helyszínen, minél több
(1) 896-3582
mindent meg tudjanak oldani”
Egyéni vállalkozás, ügyfélkapu:
– jelentette ki Vas Imre.
(1) 896-3585
Hatékonyabb
Nyitvatartás: hétfõ: 7-17.00;
ügyintézés
kedd: 8-18.00; szerda: 8-20.00;
Egry Attila: A kormányablak megnyitásából
Dr. György István kormánycsütörtök: 8-18.00; péntek: 8-15.00
Józsefváros és Budapest is profitál
megbízott elmondta: a kormány3
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A hazájukért cselekvõ embereket képeznek
Elindult a tanév a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Negyedik alkalommal rendezték meg az Orczy-parkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanévnyitó ünnepségét. Patyi András, az egyetem rektora beszédében elmondta: ezekben a napokban az illegális bevándorlással
szembesülõ magyar közszolgálat minden szervének minden tudására, erejére
és a józan eszére is szükség van, hogy feladatát teljesítse. Trócsányi László
igazságügyi miniszter kifejtette: az NKE célja, hogy a hazájukat szeretõ, cselekvõ, patrióta személyek kapják meg itt a diplomájukat. A tanévet a napokban közel 2000 elsõéves hallgató kezdi meg.

Az egyetem célja, hogy a hazájukat szeretõ, cselekvõ, patrióta
személyek kapják meg itt a diplomájukat

z Orczy-parkban, a Ludovika Akadémia egykori alakuló terén az egyetem
jelképeinek – az egyetemi jogar, illetve a
négy kar zászlója – bevitelével, majd a
Himnusz közös eléneklésével indult az
NKE idei tanévnyitója hétfõn. „Az ünnepség olyan körülmények közt zajlik, amely
a magyar kormányzás és közigazgatás
minden szereplõjétõl megfeszített koncentrációt és teljes erõbedobást igényel” –
kezdte beszédét a rektor.
Patyi András elmondta: az ünnepet beárnyékolják a kemény hétköznapok. „A példátlan méretû, szervezetten zajló illegális be-
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vándorlással szembesülõ magyar közszolgálat minden szervének minden tudására,
erejére és a józan eszére is szüksége van,
hogy feladatát teljesítse. Az Európai Unió
jogi végrehajtójaként
is helyt kell állni, miközben látjuk, hogy az
együttcselekvésre alapozott uniós közigazgatásban
ezt nem minden kormány
teszi így” – fogalmazott a
rektor.

tek legyenek a magyar nemzet és a köz
iránt, „azaz a hazájukat szeretõ, cselekvõ,
patrióta személyek kapják meg itt a diplomájukat.” A miniszter szerint nyitottnak
kell lennünk a világra, tanulnunk kell más
nemzetektõl.
Trócsányi László kifejtette: a nemzeti érdek egy egységesülõ Európában különös
jelentõséggel bír. „A kérdés az, hogy miképpen tudjuk megõrizni alkotmányos
identitásunkat az egyre szorosabb európai
integráció között. „Nemzeti érdekünk az
európai integráció egyik ékköve, a schengeni rendszer megtartása és megtartatása,
amely ma egyesek szerint veszélyben van.
Nehéz idõket élünk, azt láthatjuk, hogy
egyes országok eltérõ választ adnak
ugyanarra a kérdésre, keresve a közös
megoldás lehetõségét.”
A miniszter kifejtette, aki a közszolgálatot tanulja, a közjóért kell cselekednie.

Jobb állapotba hozni
az államot

Az egyetemnek szellemi és kulturális missziója van, amely eljut az
állami mûködés hétköznapjaiig, a
kormányzati döntéshozataltól az Trócsányi László: A kérdés az, hogy miképpen tudjuk
megõrizni alkotmányos identitásunkat
egyedi hatósági ügyek intézéséig.
„Erõsek vagyunk, erõnk a tudásban, és a szolgálat iránti alázatban rejlik. Trócsányi László kitért arra is, hogy az NKEReményünk a hallgatóinkban van: felada- rõl kikerülõktõl szakmai tudást, szakmai
tunk minden erõnkkel õket támogatni, hi- igényességet, továbbá bizonyos emberi és
szen õk a jövõ tisztjei, tisztviselõi, vezetõi. erkölcsi erényeket is elvárnak. A miniszter
Az egyetem építésével az államot hozzuk hangsúlyozta, hogy a közszolgálatban doljobb állapotba” – gozók egy kiszámítható, biztos megélhetést
mondta a rektor. garantáló életpálya lehetõségét érdemlik.
Patyi András hozzátette, napokon belül Esküt tettek a hallgatók
birtokba vehetõ lesz A tanévnyitón az egyetem négy – hadtudoaz új, 600 férõhelyes mányi és honvédtisztképzõ, közigazgatáskollégium, és szintén tudományi, nemzetközi és európai, illetve
hamarosan megkez- rendészettudományi tanulmányok – karádõdik az új oktatási nak hallgatói letették esküjüket. A ceremóniépület kivitelezése is. án részt vett Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere, Papp Károly országos rendõrfõA közjóért
kapitány, Csóti András, a büntetés-végrecselekedni
hajtás országos parancsnoka és Tollár Tibor
Trócsányi
László megbízott országos katasztrófavédelmi fõigazságügyi minisz- igazgató is. Az ünnepségen közremûködött
ter kiemelte, az NKE a Bartók táncegyüttes, a Ludovika zászlóalj
célja, hogy a végzett hagyományõrzõi, illetve a Katasztrófavéde2000 elsõéves hallgató kezdi az új tanévet
hallgatók elkötelezet- lem Központi Zenekara.
N.M.
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TÁRSADALOM
zetért az Európai Uniót terheli a felelõsség.
„Felelõtlen minden európai politikus, aki a
jobb élet reményével kecsegtetve arra bátorítja a bevándorlókat, hogy mindent hátrahagyva, életük kockáztatásával Európa felé
Mi lesz veled, Európa?
vegyék az irányt” – áll a dokumentumban.
A Fidesz szerint nem megengedhetõ, hogy
Már 170 ezer bevándorló érkezett az idén és több millióra (!) becsülik azoknak az illegális bevándorlók veszélyeztessék a
a számát, akik még elindulnak vagy úton vannak felénk. Az Európai Unió lebé- magyar emberek munkahelyeit és szociális
nult és sok európai politikus csak érzelgõs és más országokat támadó nyilatko- biztonságát. Jogunk van megvédeni kultúzatokra képes, holott az európai politikusok dolga éppen a cselekvés és a tisz- ránkat, nyelvünket, értékeinket.
tánlátás lenne. Különös tekintettel arra, hogy a szakértõk szerint a bevándorló
A szakértõk egyetértenek abban, az illetömegnek csak a töredéke valódi politikai menekült, a többiek (ki tudja milyen gális bevándorlás nagyon magas nemzetnemzetközi bûnszervezet és terroristák által vezényelt) népvándorlás részei, biztonsági kockázattal jár hazánkra és egész
akik egyszerûen új hazát és európai életet akarnak maguknak. A feszültség Európára nézve. A nemzetközi bûnszerveMagyarországon és Európa-szerte is kézzel tapintható. Az egyre követelõzõbb zetek, az embercsempészek mellett a legbevándorlók és a hazájukat, biztonságukat féltõ helyi lakosok felváltva tüntetnek fontosabb kockázat a terrorveszély. A betöbb európai városban. Mi lesz veled, Magyarország? Mi lesz veled, Európa?
vándorlók útvonalain az Iszlám Állam terroristái is érkezhetnek, akik az európaikat
felé, az uniónak ki kell monda- ellenségnek, Európát pedig meghódítandó
nia, nem tud ennyi bevándorlót területnek látják.
ellátni. „Véget kell vetni a felelõtlen nyilatkozatoknak, és nem Bevethetõ honvédség
biztatni, hanem lebeszélni kell Miután az ellenzék megakadályozta, az Oraz illegális bevándorlásról az szággyûlés csak szeptember végén tud dönembereket, ami könnyen tragé- teni arról, hogy Magyarország minden
szükséges eszközzel – akár a honvédség bediákhoz vezet” – mondta.
vetésével – védje meg a határait. Az elképAz EU nem tudja
zelés szerint a határzár építésében részt vea megoldást
võ katonákon felül mintegy 3000-3500 katoOrbán Viktor az elmúlt napok- nával járul hozzá a déli határ védelméhez a
ban felkereste Jean-Claude Magyar Honvédség.
Junckert, az Európai Bizottság elSzakértõk szerint a bevándorló tömegeknek
nökét és Martin Schulzot, az Eu- Rendkívüli döntések
csak a töredéke valódi politikai menekült
rópai Parlament elnökét. A vi- Az Országgyûlés döntött arról is, hogy a
segrádi négyek összeültek, hogy magyar-szerb határon alakítanak ki tranrre a kérdésre egyelõre nem megnyug- közös álláspontot alakítsanak ki, Lengyel- zitzónákat. A Szerbia felé nyitott tranzitzótató a válasz. A magyar kormány meg- ország, Csehország és Szlovákia támo- nákból addig nem lehet majd belépni Mafeszített erõkkel dolgozik, hogy megvédje a gatásáról biztosította hazánkat. Ám az EU gyarországra, amíg a menekültügyi eljárádéli magyar határt – ami egyúttal Európa tagállamai erõsen megosztottak, a
schengeni határa is – az illegális bevándor- brüsszeli politikusok kvótákról és
lóktól. Magyarország elszántsága azonban szolidaritásról beszélnek, de arról
önmagában kevés. Nincs ok nyugalomra, nem, hogy hogyan állítják meg az inamíg Európa vezetõ politikusai képtelenek váziót, mi lesz azokkal, akik már
különbséget tenni menekült és bevándorló Európában vannak, vagy éppen ide
között; amíg képtelenek világosan meg- indulnak. A szakértõk szerint, ha
üzenni az illegális bevándorlók tömegének, semmi nem változik, a következõ
hogy Európa nem kér belõlük; amíg a ma- hónapokban minden eddiginél több
gyar emberek számára is elérhetetlen össze- bevándorló érkezhet, és az utánpótgû segélyeket, lakhatást adnak nekik nyu- lás „kifogyhatatlan”, mert egyáltalán
gaton; amíg tétlenül nézik, hogy Európát a nem csak a háborús Szíriából jönnek.
szemünk láttára elfoglalják idegen, az euró- Az unióra nehezedõ nyomást csak
pai jogokkal csak visszaélõ, más vallású, súlyosbítja, hogy az EU látszik az
más kultúrájú emberek.
egyetlen „bevehetõ várnak”, hiszen
Több millióra becsülik azok számát, akik
USA, Izrael és Ausztrália kerek perec
Milyen jövõt akarunk
még elindulnak vagy úton vannak Európa felé
kijelentette, hogy nem fogad be bea gyermekeinknek?
vándorlókat.
Rogán Antal (Fidesz) szerint mára egyértelsok nem zárulnak le. Szeptember 15-tõl
mûen kiderült, hogy az Európai Unió Üzenet az unió vezetõinek
bûncselekmény a technikai határzár megbevándorláspolitikája megbukott, és min- Az EU tétlenségét, sõt, veszélyes nyilatko- rongálása, és súlyosabban szankcionálják
denkinek fel kell tennie azt a kérdést, sze- zatait látva a Fidesz határozati javaslatot az embercsempészetet. Döntenek arról is,
retné-e, hogy unokái az „Európai Egyesült terjesztett a parlament elé „Üzenet az Euró- hogy aki illegálisan jön Magyarországra,
Kalifátusok”-ban, vagyis egy iszlám Euró- pai Unió vezetõinek” címmel. Ha az Or- az hosszú távon nem maradhat itt. A korpában éljenek. Erre az õ válasza: nem. A szággyûlés elfogadja, akkor a magyar nép mány elrendelheti a tömeges bevándorlás
kormánypárt frakcióvezetõje arra is felhív- képviseletében a magyar parlament felszó- okozta válsághelyzetet, amely speciális
ta a figyelmet, hogy nagyon hideg tél vár- lítja az Európai Unió vezetõit a kontinens és eszközöket biztosít az államnak és az eljáható, milliók vannak úton az Európai Unió polgárai védelmére, mert a kialakult hely- ró hatóságoknak.

Mi lesz veled, Magyarország?

E
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VÉLEMÉNY

Nézõpont:

Egyre több illegális bevándorló érkezik Magyarországra

Nincs európai terv a bevándorlási
válsághelyzet kezelésére
Az illegális bevándorlás ma egyértelmûen a legégetõbb probléma nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.
A migránsok áradata egyre nagyobb
mértékû, idén már több mint 170 ezren
lépték át csak Magyarország határait illegálisan. Egy teljesen új jelenséggel, egy újkori népvándorlással állunk
szemben. Migránsok egyre nagyobb tömegei jelennek
meg Európa határainál, a helyzet pedig egyre súlyosabb,
amihez az Európai Unió elhibázott bevándorláspolitikája
vezetett. Az pedig csak rontott rajta, hogy Európa vezetõ
politikusai félreérthetõ nyilatkozatokat tettek. Tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy meghívták a migránsokat, amivel azt érték el, hogy az illegális határátlépõk
egyre erõszakosabbak, követelõzõbbek lettek, és egyre
kevésbé hajlandóak együttmûködni a hatóságokkal,
rendszeresek a rendbontások és lázadások a rendõrségi
gyûjtõpontokon és a befogadóállomásokon. Sajnos itt, Józsefvárosban is szembesültünk mindannyian a bevándorlók okozta problémákkal, hetekre ellepték a II. János Pál
pápa teret és a Keleti pályaudvart. Hangoskodásukkal,
szemetelésükkel, sokszor félelemkeltõ fellépésükkel zavarják a józsefvárosiakat. Ezért is van szükség azokra a
szigorú törvényekre, amelyekrõl a kormány és az Országgyûlés már döntött, illetve dönteni fog a következõ hetekben. Mindez azonban önmagában nem elegendõ, közös
európai megoldásra van szükség, melynek alapja Európa
határainak védelme és nem a migránsok korlátok nélküli
beengedése, az ugyanis beláthatatlan következményekkel
járna. Európának jelenleg nincs terve a válság kezelésére,
ezért Magyarországnak önállóan kell cselekednie. És Magyarország cselekszik is, minden európai szabályt és
egyezményt betartva a rendelkezésére álló összes eszközzel védi saját, és Európa schengeni
határait.
Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere

A hatalom legyen végre emberséges
A hatóságok legyenek emberségesek, és végezzék a dolgukat: regisztrálják a menekülteket, biztosítsák az ellátásukat arra a rövid
idõre, amit nálunk töltenek. Ugyanis õk nem
bevándorlók – miért is akarnának nálunk
maradni? Hanem többnyire háborús menekültek, akik nyugatra tartanak.
Hálával tartozunk a civileknek, önkénteseknek, akik itt
Józsefvárosban is (a Baross téren, a Köztársaság téren, stb.)
enni-inni adtak a menekülteknek, orvosi ellátást biztosítottak nekik, játszottak, rajzoltak a gyerekekkel. Õk érdemelnek kitüntetést!
A menekültektõl nem kell félni. Ezt a kerület lakói most
már saját tapasztalatból tudják. A polgármester és a Fidesz
uszítókampánya szembetalálta magát a valósággal. Nem a
menekültek verekedtek, hanem õket verték meg a futballhu-
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A kormány menekültpolitikája is megbukott
Ezeknek a napoknak és heteknek szinte minden mást elhomályosító kérdése nem a bevándorlók, hanem a hazánkba érkezõ menekültek ügye.
A médiából ömlik a megdöbbentõen
manipulatív és a valóságot nélkülözõ hazugságáradat a menekültekrõl, ezért személyesen jártam végig az érintett józsefvárosi területeket. Reményvesztett embereket láttam, nem terroristákat, nem haszonlesõket, nem ügyeskedõket. Semmi mást
nem akarnak, mint mi: békés, kiszámítható életet, de ezek
egyikére sem számíthattak a saját hazájukban. Akár mi is lehetnénk az õ helyükben, mint ahogy sok százezernyi honfitársunk volt is hasonló helyzetben, amikor 1956-ban egy gyilkos
hatalom miatt kényszerült elhagyni az országot.
Tavasz közepe óta tudjuk, hogy júliusra eléri az országot az
óriás menekülthullám, de a kormányzat képtelen volt felkészülni a várható krízishelyzetre. Valódi megoldások helyett
pótcselekvésbe kezdett, és értelmetlenül kezdte szórni a közpénzt. Arab anyanyelvû embereknek magyar nyelven kezdett
üzengetni óriásplakáton, majd jött a „nemzeti inzultációs” kérdõív és végül a semmilyen visszatartó erõvel nem rendelkezõ
drótkerítés építése.
Az elköltött közpénzmilliárdok töredékéért fel lehetett volna
készülni úgy egy tartós menekültáradat fogadására, hogy az ne
terhelje meg közparkjainkat, állomásainkat, és ne okozzon közlekedési káoszt a magyar embereknek. Felszerelt, elégséges méretûre bõvített menekülttáborokkal, a menekültek megfelelõ
szállításával, emberséges ellátásával és gyors továbbengedésével a magyar lakosság többnyire nem is találkozna a menekült
családokkal. Nem lenne menekültprobléma a menekülthelyzetbõl, és hazánknak is gazdaságosabb lett volna, mert a menekültek fogadását, nyilvántartásba vételét és átmeneti ellátását az EU
fizeti helyettünk, de a kormány pótcselekvéseit – „nemzeti
inzultációt”, plakátkampányt, kerítést – viszont
nem!
Simon György, a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselõje

ligánok a Köztársaság téren. Nem a menekültek gyújtottak fel
autókat az Elnök utcában, a román meccs után, hanem szintén a magyar futballhuligánok. Nem a menekültek verekedtek a kerület augusztus 20-i ünnepségén, hanem egy Fideszközeli vállalkozó.
Képviselõként – a civilek kérésére – néhány héttel ezelõtt
megkerestem a Fõkertet, amely a Köztársaság tér kezelõje,
hogy biztosítsa kellõ számú mobilvécé kihelyezését és a szemét elszállítását (amit a menekültek és segítõik összeszedtek
– de hiába). Végül nagy nehezen sikerült mindkét problémát
megoldani.
Tegnap a hajléktalanok, ma a menekültek, a szegények és a
romák kerülnek a hatalom célkeresztjébe… Holnap ki következik? Egyetlen mentsvárunk a szolidaritás!
Dr. Erõss Gábor,
a PM önkormányzati képviselõje

VÉLEMÉNY
Megszállt Józsefváros – „No go” zóna
már Budapesten is?
Az Európát elért bevándorlási hullám
olyan embereket hoz, akiket nem neveltek
az európai értékek tiszteletére. Nyugat-európai tapasztalatok alapján állíthatjuk, nem
vették/veszik át a befogadó országok kultúráját, értékrendjét, de közben igényt tartanak az európai nemzetek által fenntartott jóléti rendszerek
áldásaira. Ezek a muszlim bevándorlók saját kis világot hoztak létre: úgynevezett „no-go” zónát, olyan városrészeket,
amiket a nem muszlimoknak tanácsos elkerülni. Több száz
ilyen területet jegyeznek Nyugaton, ott az iszlám törvénykezés, a saría van érvényben, nem az európai szabályok.
A múlt héten ízelítõt kaphattak a budapestiek, milyen is
az, mikor a bevándorlók „elfoglalnak” egy-egy közterületet,
és a hatóságokat is rákényszerítik, hogy szegjék meg kedvükért a szabályokat.
Ebbõl is látható, hogy a kormány képtelen hatásos intézkedésekkel megvédeni Magyarországot, gyakorlatilag feladták

a déli határ védelmét. A kerítés egy hatalmas blöff: átvágható, átmászható és könnyen megkerülhetõ. A Fidesz abban reménykedik, hogy a hozzánk érkezõk minél gyorsabban távoznak nyugat felé. De ez nem véd meg a migránsáradattól,
illetve lesznek szép számmal olyanok, akik nálunk maradnak vagy akiket Nyugat-Európából toloncolnak vissza.
A Jobbik elutasítja a migránsok letelepítésének minden
formáját, a „kvótarendszer”-t és a tranzitzónákat is. Nem
szabad összeurópai megoldásra várni, magunknak kell kezelni a helyzetet. A kormánynak erõt kellene mutatnia, és
minden törvényes eszközt be kellene vetnie, hogy megvédje
Magyarországot az illegális bevándorlóktól.
A Jobbik a határõrség visszaállításával hatékonyan védené
a határainkat, nem engedne illegális bevándorlókat az országba, a gazdasági migránsokat visszatoloncolná és felmondaná a Dublin III. egyezményt, hogy ne kelljen a nyugat-európai országokból visszaküldött bevándorlókat
befogadnunk.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

Idegengyûlölettel fedezett alkalmatlanság.
Ennyi. Röviden ez Orbán és kormánya
munkássága a menekültekkel összefüggésben ma Magyarországon.
De a probléma a kormány alkalmatlanságánál már sokkal súlyosabb. Sem a nyugati szövetségesek, sem Európa, közöttük
Magyarország, nem nézett mostanáig szembe azzal, hogy
mind a Közel-Keleten mind Észak-Afrikában nagy baj van.
Pedig ez a globális világ olyan, hogy ha a szomszédban
nagy baj van, annak a következményeit elõbb-utóbb mi is
megéljük. Sikerült tönkretenni egy rakat puha, vagy kevésbé puha diktatúrát a két térségben anélkül, hogy gondoskodtunk, vagy akár csak érdemben gondolkodtunk volna
arról, hogy mi következik utána. (Igen, mi is ennek a nyugati
rendszernek a részei vagyunk.) Többnyire káosz következett, nyomor, vérengzés és bizonytalanság. Az ember természete pedig úgy mûködik, hogy ahol ilyen a helyzet,
onnan menekül. Most éppen sok millióan, nagyon nagy ál-

dozatokkal, Európába. Orbán pedig – Putyin legjobb szövetségeseként – mindent elkövet, hogy az Európai Unióra
(azaz ránk) égesse az egész ügyet. Nem riad vissza fasiszta
eszközöktõl sem.
A tragédiát egy cseppet még vállalhatatlanabbá teszi,
hogy Európában és hazánkban is egyébként évtizedek óta
alulnépesedés van, azaz fogyunk. Számos szakmában állandó munkaerõhiány van. De a gyakorlati haszontól függetlenül elfogadhatatlan és felfoghatatlan az a tömeges kirekesztés, megaláztatás, deportálás, meghurcolás, amit a menekültekkel, mint az állatokkal mûvel hazánk legtöbb hatósága és
kormánya. Miközben van helyük, lenne helyük Magyarországon is, Európában is. De ha éppen aktuálisan nem lenne
helyük, akkor is tartozunk civilizációnknak, emberségünknek és önmagunknak annyival, hogy gondoskodunk a menekültté vált polgártársainkról.
Büszke hazafiként sosem gondoltam, hogy
szégyellni fogom Magyarországot. Most szégyellem…
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

A kormánynak fogalma sincs, hogyan kezelje a krízishelyzetet
A kormány nincs a helyén, fogalma nincs arról, hogyan kezelje a menekültek miatt kialakult krízishelyzetet. Az állami ellátás nélkül maradt menekültek a Fidesz-KDNP
bevándorláspolitikájának kudarca miatt táboroztak hetekig a köztereinken. A kormánynak tudnia kellett, hogy vagy továbbengedi a Keletitõl
a menekülõket, vagy tisztességgel ellátja õket. Egyiket sem
tette, ezért egész Európa lázadt fel a magyar kormány ellen,
nemcsak a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek, hanem a konzervatív pártok és a pápa is. A magyar kormány
politikájának újból az ország látta kárát.
Mindenben kudarcot vallott a kormány: a határzár nem
hatékony, a meghozott törvények alkotmányellenesek, ellátás nélkül hagyni a menekülteket mind rájuk, mind a magya-

rokra veszélyes. Ha bárki azt gondolja, hogy az ideérkezõ
szír, afgán, afrikai bevándorlókkal kapcsolatban a büntetõjogi szabályok azonnali szigorítása megoldja a helyzetet, annak vagy elmentek otthonról, vagy hiányzik a lelkiismerete.
Globális krízis részesei vagyunk, és ennek kezelésénél a humanitárius eszközök mellett biztosítani kell a magyar emberek biztonságát is.
Az LMP a tranzitzónát nem tartja ördögtõl valónak, a honvédség humanitárius, logisztikai feladatokra való felkérését
támogatjuk, és egyetértünk az embercsempészet büntetési tételének növelésével.
Köszönjük a civil szférának az elmúlt hetek áldozatos
munkáját, az ország polgárai az õ segítségükkel a kudarcot
vallott állam helyett egy teljes alternatív ellátórendszert
hoztak létre.
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje
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KÖZTÉR
Nem tartott sokáig a nyugalom a Keletinél

varnál lévõ tranzitzóna és a Baross téren
is kevesebb bevándorló volt, mint korábban. Este osztrák civilek autókonvoja
érkezett a migránsokért a Keleti pályaudvarhoz és a II. János Pál pápa térre, a sofõrök fõként a családokat vitték Ausztriába.
Hétfõ reggel a nemzetközi vasútközlekedésben is
helyreállt a rend, a vonatok
ismét teljes útvonalon közlekednek Ausztria felé. Ám
a nyugalom nem tartott sokáig, a folyamatosan érkezõ
migráns áradatot nem képesek a vonatok elvinni, így
azok, akik nem férnek fel, a
pályaudvaron vesztegelnek. Újra rendõrsorfal állt a
peronok elõtt. Lapzártánkig
Ismét több százan várakoznak a peronok elõtt
a több száz fõs tömeg a peronok elõtt várakozott,
log útnak indulók estére a vasútállomá- akikhez újabb bevándorlók csatlakozhatsok felé vették az irányt és vonattal men- nak. Kedd hajnalban ugyanis mintegy öttek tovább Ausztria felé. Vasárnap nap- ezer migráns lépte át a macedón-szerb haközben a vonatközlekedésben elkezdett tárt, és vette az irányt Magyarország és a
visszaállni a rend, ugyan folyamatosan fõváros felé. Az áradatnak azután sem lesz
érkeztek migránsok a Keletihez, de fel- vége, több százezerre, sõt milliókra becsüszálltak a Hegyeshalom felé tartó járatok- lik azoknak a számát, akik még megindulra. Így vasárnap kiürült a Keleti pályaud- hatnak Európa felé.

Jön az újabb migráns tömeg
Az elmúlt hetek feszültsége után vasárnap és hétfõn viszonylag nyugodt
volt a hangulat a Keleti pályaudvaron
és a II. János Pál pápa téren. A hétvégén ugyanis az illegális bevándorlókat
buszokkal és vonattal Ausztriába szállították, miután az osztrák és a német
kormány bejelentette, beengedi õket.
A hét elején újabb bevándorló tömeg
érkezett Magyarországra, kedden reggel már ismét több száz migráns várt az
állomáson arra, hogy tovább indulhasson Ausztria felé.
múlt héten pénteken és szombaton
ezrek indultak el gyalog a nyugati
határ felé azok közül az illegális bevándorlók közül, akik a Keleti pályaudvaron
és a II. János Pál pápa téren táboroztak.
Pénteken délután az osztrák és a német
kormány bejelentette, hogy beengedi a
Magyarországról érkezõ bevándorlókat,
ezért a magyar kormány szombat hajnalban buszokkal szállította a Keletitõl a
migránsokat a határra. A szombaton gya-

A

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.

9-es körzet

Rendezni az üres
telkek sorsát
Név: Kovács András
Rang: rendõr törzsõrmester
Telefon: 06-70-489-35-52
E-mail:
KovacsAn2@budapest.police.hu
Terület: Illés utca, Korányi Sándor utca, Diószegi utca, Kálvária tér, Baross
utca, Szigetvári utca, Magdolna utca,
Koszorú utca, Baross utca
tam, tapasztaltam, tanultam. Kezdetben
járõrként rengeteg címre kellett kimennünk, naponta akár 25-30 küldés is volt,
a legapróbb szabálytalanságoktól az emberölésig sokféle ügyben részt vehettünk
– meséli korai tapasztalatait Kovács
András. Már pályája kezdetén belecsöppent olyan ügybe, amely pozitív végkiÖrültem, hogy pályám elején József- fejletével megerõsítette hivatásában.
városba kerültem, itt nagyon sokat lát- „Feleségét bántalmazta egy férfi a kerüKovács András 2011-ben került a VIII.
kerületi Rendõrkapitányságra. Járõrként, majd járõrvezetõként dolgozott a
kerületben, részt vett az Egy autó – egy
rendõr programban is. 2015 májusától
dolgozik Józsefvárosban körzeti megbízottként.
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letben, aki az elfogása során ellenállt.
Én is részt vettem az akcióban, a férfit
egy évvel késõbb már a tárgyaláson
láttam újra. A felesége is ott volt a bíróságon, aki könnyek közt mondott
köszönetet azért, hogy segítettünk
neki” – emlékszik vissza az ügyre Kovács András.
„Egyre jobb a körzetben a kapcsolatunk a lakossággal, ami mindkét fél
számára elõnyös. Sok olyan bejelentést is kapunk, ami nem rendõrségi
ügy, például egy fõbérlõ-albérlõi vita
kapcsán. Ilyen esetekben abban is segíteni tudunk, hogy az állampolgár hová fordulhat további jogorvoslatért” –
mondja Kovács András.
A rendõr törzsõrmester körzetében
több üres telek is található, mint mondja,
mindent megtesznek azért, hogy rendezzék ezeknek a sorsát. Az ilyen telkeket
visszatérõen ellenõrzik, így az azokat illetéktelenül használók egyre ritkábban
bukkannak fel ezeken a helyeken.

KÖZTÉR
Megszépült a belsõ udvar az Olajág Otthonban

Oázis és felüdülés az idõseknek
Meghatottan és nagy örömmel fogadták a Mátyás téri Olajág Otthon idõs lakói a megszépült kertet, ami a Magdolna Negyed Program III keretében 2,5
millió forintból újult meg. A szemet gyönyörködtetõ minipark ünnepélyes
avatóján részt vett Sára Botond alpolgármester, aki leszögezte, hogy Józsefváros önkormányzata a jövõben is rendszeresen támogatja az idõseket segítõ civil és egyéb kezdeményezéseket.
„Az idõsekért tenni
nemcsak kormányzati feladat, hanem a települési
önkormányzatoknak is
kiemelt kötelességük.”
Ezt Kocsis Máté polgármester még 2013-ban jelentette be, miután Józsefváros is megkapta az
Idõsbarát önkormányzat
kitüntetõ címet. Ennek
szellemében, illetve a
MNP III keretében 2,5
millió forinttal támogatták a Mátyás téri Olajág
Otthon pályázatát, amelynek célja az volt, hogy a
közel 100 idõs korúnak
megfelelõ zöld övezetet és

felüdülést jelentõ pihenést tudjanak biztosítani az udvarukon.

Segíteni az idõseket
Az ünnepélyes átadón Sára Botond alpolgármester elmondta, hogy minden ilyen
kertnek, parknak közösségerõsítõ és -formáló hatása van. A szabadtéren eltöltött
idõ pedig különösen nagy öröm forrása
lehet az idõsotthonban élõk számára.
Józsefváros kiemelten foglalkozik az
idõs emberek fizikai, lelki és anyagi támogatásával. Önkormányzatunk eddig is sokat tett a kerület idõsebb polgárai életminõségének javítása érdekében, több olyan
intézkedést hozott, amely segíti és megkönnyíti az életüket, a mindennapi boldogulásukat – tette hozzá Sára Botond.

Parkosított udvar

A felújítás pályázati forrásból valósult meg

Palotanegyed Fesztivál 2015

Sör és örömzene Józsefvárosban
A Palotanegyed Fesztivál idei záróeseménye a hagyományos helyszínen, a
Szabó Ervin téren és a Reviczky utcában került megrendezésre. A Sör és
Örömzene Fesztivál péntektõl vasárnapig várta a kulináris és zenei
élményre vágyókat.
szos bucijain át, az igen nagy
népszerûségre szert tevõ töltött
lepényeken keresztül a thai fagyiig. De az igazi hangsúly a
sörkínálaton volt – kóstolhattunk hagyományos kézmûves
és ízesített söröket, de ismét
megízlelhettük a fóti sörfõzde
immár híressé vált Keserû méz
nevû nedûjét. Igazi (sör)sztárrá
vált az Igazi Csíki Sör is, amely
immár fesztiválgyõztesként két
standdal is várta a székely sörre
kíváncsiakat, de jól fogyott az
elsõ horvát sör, az Osjecko is.
A fesztivál kiemelt vendége idén az Igazi Csíki Sör volt
Aki pedig a ma oly népszerû
IPA-típusú (India Pale Ale) söPalotanegyed Fesztivál idei harmadik rök keserûségére vágyott, két helyen is kéreseményére szeptember elsõ hétvégé- hette kedvencét. Kóstolhattunk olyan régi
jén került sor, melynek fókuszában a sörök kedvenceket is, mint a cseh klasszikus
és a zene állt. Igazi kulináris utazást tehet- Zlatopramen és Krusovice. De ha valaki
tünk a fesztivál gasztronómiai standjainál, a magyarosabb ízekre vágyott, panyolai pákülönbözõ házi sajtoktól, a Kolbice kolbá- linkákkal tovább fokozhatta jókedvét.

Staller Judit, a Józsefvárosi Olajág Otthon
intézményvezetõje a Józsefváros újságnak elmondta, hogy az elnyert összegbõl
szabadtéri színpadot alakítottak ki, füvesítették, parkosították a területet. Emellett a kertben már korábban létrehozott
kis halastó rehabilitációját is elvégezték.
Az ünnepségen fellépett a Józsefvárosi
Cigányzenekar, és az idõsekhez ellátogatott Balogh István Szilveszter a Magdolna
negyed önkormányzati képviselõje is.
A zenei programot pénteken immár hagyományosan a Józsefvárosi Zenekar koncertje nyitotta, majd egy swingtáncbemutató után a LeRom lehengerlõ zenei mulatságán sokan táncra is perdültek, míg az este fõ
attrakciójára, a The Bits zenekar Beatles emlékkoncertjére megtelt a Szabó Ervin tér
színpad elõtti része. Szombaton délután
Ladányi Feri és barátai vidám hangulatú
elõadásában moldvai népzenével szórakoztatták a közönséget, este pedig klasszikus
bluesnóták szóltak a Józsa Tamás Blues
Band elõadásában. A vasárnapi elõadók
közül a legnagyobb érdeklõdés a Balkan
Fanatik magyar és délszláv népzenei alapokra helyezett modern muzsikáját övezte.
A korosztálytól függetlenül mindenkit
megmozgató, fergeteges buli után ráadást
követelt és kapott is a közönség. A fesztivál
zárásaként pedig a Khamoro Budapest
Band autentikus cigányzenei koncertjét
hallgathatták az egybegyûltek.

A
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MOZAIK

A sakk fellegvára Józsefvárosban
Szellemi játék a Losonciban
A Losonci Téri Általános Iskolában több mint húsz éve folyik sakkoktatás. A
kétezres évek közepétõl a fõvárosi iskolai sakkélet egyik fellegváraként tekintenek rájuk. Idén józsefvárosi „Jó sport” emlékéremmel tüntették ki a sakkszakkört és a diákolimpiai csapatot. Az intézmény eme különleges profiljáról
Horváth Zoltán sakkpedagógussal beszélgettünk.
orváth Zoltán 1993 óta tanít a Losonciban, 1995-ben
vette át a sakkszakkör vezetését.
A kétezres évek elejétõl már látványos eredményeket értek el
az iskola ifjú sakkozói: 2000-ben
a negyedikes lányok csapatban
országos döntõbe jutottak.
Sokáig szakköri órákon foglalkoztak a gyerekek a sakkal,
hét éve órarendi tananyagként
is beillesztették e szellemi játékot az iskolai oktatásba. „2007ben, a Losonci alapításának 25
Horváth Zoltán 1995-tõl szervezi a Losi sakkéletét
évfordulóján a Magyar Sakkszövetség is kitüntette iskolánkat. Ekkor ismerkedtem meg Korpics Zsolt nokkal. Adorján a színes sakk magyarorFIDE-mesterrel, aki neves ifjúsági edzõnek szági elterjesztõje. Velük együttmûködve a
számított. Tõle kaptam szakmai anyago- 2008-2009-es tanévben indítottuk el az elsõ
kat, illetve õ ismertetett össze Adorján sakkosztályt” – meséli Horváth Zoltán.
András nagymesterrel, sakkolimpiai baj- Azóta az elsõ négy évfolyamon órarend-

H

ben tanulnak sakkozni a gyerekek, emellett van az iskolában kezdõ és haladó szakkör is. Az eredményességet színvonalas
edzõi gárda is segíti, Györkös Lajos nemzetközi mester, Korpics Zsolt FIDE-mester,
Nógrády Vilmos FIDE-mester és Czebe
Iván sakkedzõ. A „Jó Sport” kitüntetés az õ
érdemük is.

Tehetségek útja a Fazekasba
„Sakkoktatásunk abból is profitál, hogy
már évek óta együttmûködési megállapodásunk van a Fazekas gimnáziummal, a
legtehetségesebb losoncis diákoknak 7. és
8. évfolyamon felkészítõ tanfolyamokat
tartanak. Õket általában fel is veszik a Fazekasba. Ez a lehetõség vonzó sokaknak,
így került hozzánk több tehetséges sakkjátékos. Az új tanévben is várunk mindegyik
alsós sakkosztályunkba hasonló terveket
szövögetõ, ambiciózus kisdiákokat” –
mondja Horváth Zoltán.

A dobogó legfelsõ foka
Losoncis sakkcsapat elõször 2009-ben nyert
diákolimpiát – a lányok –, azóta mindig álltak losisok a dobogó legfelsõ fokán. A hét
elsõségbõl hármat a felsõs lányok (2009,
2014, 2015) kettõt-kettõt a felsõs fiúcsapatok
(2010, 2011) és az alsós lánycsapatok (2012,
2013) szereztek. Emellett számos dobogós
csapat és egyéni szereplést mutathatnak fel.
D. A.

Egy éves a megújult Teleki tér Új iskolatáskát és utalványt kaptak
A Társak a Teleki Térért Egyesület szeretettel vár
minden érdeklõdõdõt a megújult Teleki tér átadásának 1 éves évfordulója alkalmából tartott mûsoros,
zenés születésnapi rendezvényére.

Idõpont:
2015. szeptember 12.,
szombat, 10.00-18.00

Program:
10.00-10.35: Mandula, a Manó Okos-Zöld meséi: Mandula és a Medve
10.40-11.00: Szeghalmi Endre
Tango-Show
14.00: Sára Botond
alpolgármester köszöntõje
14.15: Nagy Zsolt „Liszy”
és Kiss Zoltán duó
15.00: Nagykörút Retro-Song
Pódium
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16.30: Horváth Gyöngyi énekesnõ
17.00: Vincze Lilla koncertje

Gyerekprogramok:
„Otthonunk, a Föld” – rajzverseny gyerekeknek; hajfonás,
arcfestés, zsonglõr, csocsó
Mária napi köszöntõ
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósul
meg.

A józsefvárosi Németh László Általános Iskola 100 tanulója kapott iskolatáskát és utalványt a Katolikus
Karitász jóvoltából. A szervezet több mint 33 millió forint értékben támogatott országszerte mintegy 5300 diákot augusztusban indult iskolakezdési segélyprogramjával, amely a tanév elsõ heteiben is folytatódik.
Katolikus
Karitász több
akciót is indított a
gyermekekért,
egyik programjuk
keretében kétszáz
nehéz sorsú budapesti gyermeket kétmillió forint értékben iskoFotó: MTI
latáskával és tanszercsomaggal segítenek a tanévkezdésben. Szeptember 2-án a
kerületi Németh László Általános Iskolában jártak a szervezet
munkatársai: 40 kisdiák új iskolatáskát, 60 tanuló pedig fejenként 5 ezer forint értékû, tanszerekre beváltható utalványt kapott. Az akció szeptemberben is folytatódik. A Karitász tanévkezdési programjához a 1356-os adományvonalon hívásonként
500 forinttal lehet támogatni az iskolásokat.
Józsefvárosban az önkormányzat is támogatja az iskolakezdést, 5000 forint értékû ajándékutalványt ad a kerületben lakó elsõsöknek.

A

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu
ZENE-FERE KLUB
Vendég:
Rákász
Gergely
koncertorgonista
„EGY BESZÉLGETÉS KÉKBEN”
Házigazda: Kovács Zalán
László tubamûvész
 szeptember 10., csütörtök,
15 óra Belépõ: 500 Ft (klubkártyával 400 Ft)

JÓZSEFVÁROSI
GALÉRIA ESTEK
– HÉJSZA TÁNCHÁZ

Héjsza Zenekar: Felcsíki Táncház, gyimesivel karöltve
Muzsikálnak: Kovács Ágota
– gardon; Nagy Andrea –
kontra; Farkas Tünde – ének;
Bodor Lóránt (Gyimesközéplok) – ének; Horváth Gyula –
hegedû. Táncot tanít: Erdei
Gabi és Bodor Lóránt (Gyimesközéplok).
Jegyárak: felnõtt: 800 Ft, diák
és nyugdíjas: 600 Ft.

ELÕADÁS
– TÖRTÉNELEM

 szeptember 15., kedd, 15
óra
 szeptember 11., péntek, „1956.” – Dr. Tóth József tör18-23 óra
ténész elõadása
A magyar nép szovjet rendszer elleni forradalma kivívta
a világ elismerését, a „magyar
ügy” jelentõs hatást gyakorolt
a világpolitikára is. Az „56-os
(havonta ismétlõdik, a követ- események” objektív megítékezõ alkalmak: október 16., lése fontos feladatunk.
november 20., december 18.)
A belépés díjtalan.
A rendezvény díszvendége a több mint
3000 éves múltra visszatekintõ Sumen városa volt, történetébe egy rövidfilm és
egy kiállítás segítségével nyerhettünk bepillantást. A trák, bizánci,
római és bolgár emlékekben
egyaránt bõvelkedõ festõi
kisvárost számunkra különösen fontos szál fûzi a magyar
történelemhez, ugyanis itt talált menedéket az emigrációba kényszerült Kossuth Lajos
és kísérete. A ház, ahol négy
hónapig lakott, ma múzeum,
emlékét a város kiemelt figyelemmel ápolja.
Az est hangulatáról a
Zornica Bolgár HagyományMagával ragadó mûsort adott a Jantra néptáncegyüttes
õrzõ Együttes és a Magyarországon élõ bolgár fiatalok álmagyar himnusz, majd a Sumeni Regionális tal alapított Jantra néptáncegyüttes gonTörténeti Múzeum munkatársa idézte meg a dosodott.
130 évvel ezelõtti eseményeket, szavait
Az ünnepségen Józsefváros önkorKalicov Gizella Julianna, a kerületi bolgár mányzatát Egry Attila alpolgármester
önkormányzat elnöke tolmácsolta.
képviselte.

Ünnepelt a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat
Folklórest a H13-ban
Bulgária nemzeti ünnepe alkalmából
szervezett folklórestet a Józsefvárosi
Bolgár Önkormányzat. A Horánszky
utca 13. szám alatti Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban megtartott
rendezvényen a bolgár hagyományõrzõ népi együttesek mellett Sumen
városa is bemutatkozott.

F

ontos dátum 1885. szeptember hatodika
Bulgária történetében, hiszen ekkor
egyesült az Oszmán Birodalomhoz tartozó
Kelet-Rumélia és a Bolgár Fejedelemség, ami
jelentõs lépés volt a több részre szabdalt bolgár nemzet egyesítésében. Errõl a jeles napról emlékezett meg a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a Horánszky utcai Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. Az ünnepség nyitányaként elhangzott a bolgár és a

www.jozsefvaros.hu
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HIRDETMÉNY
Virtuóz romazenészek léptek fel Józsefváros közterein és piacain

Nyári térzene a kerületben
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat által szervezett, három hónapon át tartó
„Térzene” nevû rendezvénysorozatnak köszönhetõen idén nyáron is kitûnõ józsefvárosi zenészek remek hangulatú színvonalas koncertjei csendültek fel idõrõl idõre a kerület közterein és legkedveltebb piacain.
cigányzenész adott idõrõl idõre
koncertet kerületünk közterein. Ezzel a Mikszáth téren, a Szabó Ervin
téren, a Lõrinc pap téren, vagy a
Napház kulturális központ környékén sétálók estéjét még hangulatosabbá varázsolták, és muzsikaszóval fûszerezték a környéken
mûködõ éttermek vendégeinek estebédjét. Emellett a nemrég megújult Teleki téri piacra, illetve a
Bláthy Ottó utcában és a Gyulai Pál
Három hónapon át muzsikáltak
utcában megnyílt termelõi piacokJózsefváros különbözõ pontjain
ra érkezõ vásárlóknak is részük lehetett a kiváló zenészek produkciói
Józsefvárosi Önkormányzat által tá- által nyújtott élményben, ami még kellememogatott, június elejétõl augusztus vé- sebbé és élménydúsabbá tette számukra a
géig tartó programsorozat keretében húsz vásárlást.
T.O.

A

Köszönõlevél
Idén nyáron a ragyogó napfény mellett a
virtuóz józsefvárosi zenészek muzsikája
is beragyogta kerületünk legnagyobb
köztereit. Kiváló produkcióik június elejétõl augusztus végéig nemcsak egyik jelentõs kulturális kincsünk, a magyar cigányzene méltó helyre kerüléséhez járultak hozzá, de számos új vendéget csábítottak a nemrég megújult közterekre és
még hangulatosabbá tették a vásárlást a
Teleki téri piacon, illetve a Bláthy Ottó utcában és a Gyulai Pál utcában található
termelõi piacokra járók számára. Köszönet az élményért és a kiváló produkciókért az elõadóknak, illetve a szervezõnek,
Benga-Oláh Tibornak, a programsorozat
támogatásáért pedig Kocsis Máté polgármesternek és a Józsefvárosi Önkormányzatnak!
Mach József, a józsefvárosi piacok vezetõje; Kathy-Horváth Lajos, a Napház kulturális központ vezetõje; Tóth Gábor, a Leonardo Pizzéria vezetõje; Józsa Edina, a
Zappa Caffé vezetõje; Barsi Gábor, az Építész Pince vezetõje

Könyvtári Nap

Termelõi piac Józsefvárosban

dén is a Budapesten tanulmányaikat folytató egyetemisták
számára legfontosabb könyvtárak lesznek jelen a rendezvényen, annak érdekében, hogy a

Hazai termelõk kínálnak friss zöldséget,
gyümölcsöt, húst, pékárut, sajtot
és különféle tejtermékeket
minden szombaton 8 és 13 óra között
a Palotanegyedben, a Gyulai Pál utcában.

hallgatók minél elõbb megismerkedhessenek velük, illetve bizoImmár hetedik alkalommal nyos intézményekbe – néhány
rendezi meg a Könyvtári Na- esetben kedvezménnyel – beiratpot a Magyar Információtu- kozhassanak.
dományi Alapítvány valamint az ELTE BölcsészettuIdõpont: 2015. szeptember 15.,
dományi Karának Hallgatói kedd, 10.00-16.00
Önkormányzata a TrefortHelyszín: ELTE Bölcsészettukerti campuson. A rendez- dományi Kar, (Múzeum körút
vény védnöke a Józsefvárosi 4/C)
Önkormányzat.

I

GYERMEK SZEMÜVEGEK 40% kedvezménnyel!
2015. augusztus 17-tõl szeptember 30-ig érvényes.
Az ajánlat komplett szemüveg, Hoya Hilux Kids 1.50 MAP
HVA szemüveglencse és gyermek szemüvegkeret együttes
vásárlására vonatkozik.
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OTTHON

Háziasszonyoknak

Száraz haj
zámtalan oka lehet: a
hajfestékek, a klóros víz,
a hajszárító, a hajsütõvas,
vagy ha túl sok napfény éri.
Mit tegyünk ellene? Ha lehet, két- háromnaponta mossunk csak hajat. Használjunk babasampont, amely
kevésbé szárít. Hajmosásnál a vízhõfok alig legyen
melegebb a saját testhõmér-

S

sékletünknél, mert a forró
víz eltávolítja a természetes
védõréteget a haj felszínérõl.
Mindig öblítsük ki alaposan,
mert a samponmaradék is
száríthat. Hajbalzsamot, hajkondicionálót
alkalmazzunk, s a hajvégekre tegyünk belõle bõven, mert a
hajszálaink ott a legszárazabbak. Ha lehet, hagyjuk a
hajunkat a levegõn megszáradni. Ha hajszárítót használunk, ne a legmagasabb fokozaton tegyük, s csak rövid
ideig. Ugyanez vonatkozik a
hajcsavarókra, hajegyenesítõkre és hajsütõ vasakra is,
mert a hõtõl is töredezhet
hajunk. Természetes sörtébõl készült hajkefét használjunk. Tápláljuk hajunkat belsõleg is A-, C-, D-vitaminban, cinkben és vasban dús
ételekkel.

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Füge
a jó érett,
a k k o r
mézédes, az
éretlen kellemetlen, fanyar
ízû. Óvatosan
szállítsuk, nagyon érzékeny
az ütõdésre,
rázkódásra, s
csupán néhány
napot bír ki a hûtõszekrényben. Édes ételekhez, sonka és szalámi mellé, sajtokhoz nyersen
fogyaszthatjuk. Az olaszok mozzarellával és
pármai sonkával héjastul eszik. Salátákba kitûnõ, párolva különleges köret lehet belõle.
Dzsemet, lekvárt, bort, sõt pálinkát is készítenek belõle, mert magas a cukortartalma.
Aszalt változatát egész évben használhatjuk,

H

A bruschetta
gyszerû, gyorsan elkészíthetõ olasz finomság baráti vagy családi
összejövetelekre.
Rendszerint ropogós héjú kenyér vagy frissen
sült pizzatészta az alapja.
Legegyszerûbb változata, ha a még meleg szeleteket alaposan bedörzsöljük fokhagymával,
sózzuk és jó minõségû olívaolajjal meglocsoljuk. Paradicsomokat kis kockákra vágunk,
sózzuk, picit borsozzuk, majd belekeverünk

E

süteményekbe, müzlibe, gabonás kenyérbe tehetjük, de
pizza ízesítésére is kiváló.
Amikor vágjuk, szeleteljük,
mártsuk meleg vízbe a kést,
hogy ne legyen olyan ragadós. Nagyon hasznos gyümölcs: magas kalciumtartalma erõsíti a csontokat, szervezetünk méregtelenítésében is segít, erõsíti az immunrendszert, kiegyenlíti a
túlzott savképzõdést, mely
reumát és fejfájást okozhat. Káliumtartalma
adja tápértékét, jó hatással van a szívre és a
vérkeringésre. Értékes rostokat tartalmaz,
ezért a testsúlycsökkentésben igen hatékony.
Székrekedésre kitûnõ, serkenti a gyomor mûködését, jó hatással van az emésztõrendszerre,
ám ha túl sokat eszünk belõle, hasmenés és
fogszuvasodás lehet az eredménye.

apróra vágott bazsalikomlevelet vagy oregánót. Ezt a hideg ragut
halmozzuk a kenyérszeletekre és azonnal tálaljuk. Aki akar, reszelhet
rá egy kis sajtot is. Persze, a fantáziánk szárnyalhat, kerülhet a tetejére bármilyen vékonyra
szeletelt sült vagy fõtt
hús, nyers füstölt sonka, hal, számtalan sajtféle, sült paprika, gomba, de akár pástétomok
friss zöldségekkel, hagymakockákkal, vagy
olívabogyó.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
Fügés karaj
Hozzávalók:
4 db karaj, 8-10 db friss füge, só, színes
bors frissen törve, 2-3 evõkanál olaj, liszt,
5 dkg vaj, 3-4 evõkanál pálinka, barna
cukor, szerecsendió.

Elkészítés:
A karajokat kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. Egy serpenyõt vékonyan beolajozunk, majd a lisztben megforgatott karajokat kérgesre sütjük. Egy cseréptálat kivaja-

zunk, beleöntünk 1-2 evõkanál olajat és a
pálinkát, majd a karajszeleteket egymás
mellé rakjuk, s alufóliával letakarva a forró sütõben puhára pároljuk. A megpuhult
húsra rárakjuk a félbevágott fügét. A gyümölcsökre kevés szerecsendiót reszelünk,
ízlés szerint megszórjuk barna cukorral.
Kb. 10 percre visszarakjuk a sütõbe karamellizálódni. Párolt rizzsel tálaljuk.

Miért egészséges?
Mert a füge létfontosságú ásványi anyagokat, A-, B1- és B2 vitamint, különbö-

zõ antioxidánsokat és omega zsírsavakat tartalmaz.
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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
Kivehetõ fogpótlások készítése, javítása, József krt. 59-61.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény.
Tel.: 06-30-334-1963
Megnyitottunk! Szotyi Kutyakozmetika, 1087 Budapest, Kálvária u. 7. Bejelentkezés: 06-70
229-9916, hétfõtõl szombatig
9.00-20.00 között. www.facebook.com/szotyikutyakozmetika
Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átvesszük. VI. Andrássy út 16.,
Tel.: 266-4154. Nyitva: H-Sz: 1017-ig, Cs.: 10-19-ig

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos: 0670-550-0269
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
Szobafestés-mázolás, tapétázás,
(kisebb munkák is) minõségi munka. Korrekt árak. Tel.: +36-20-9871296, +36-30-592-4880
Kiemelt áron, színházak részére
keresünk régiségeket, hagyatékokat, gyûjteményeket. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30-419-2713
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
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VÍZSZINTES: 1. Weöres Sándor versébõl idézünk. Az elsõ rész. 10. Számos. 13. Sári néni a csibéket …; nóta. 14. Nõi
név. 16. Igavonó háziállat. 17. Okleveles, röv. 19. Zenemû változata. 20. Az idézet második része. 21. Állatnyom az erdõben.
22. A -ke kicsinyítõ párja. 23. Televíziós mûsorvezetõ (Edina).
25. Autó, angolul. 28. ... Scott; hazánkban is vendégszerepelt orgonamûvész. 30. Kínai hosszmérték. 33. Skót énekesnõ, eredeti
neve Mary Sandaman. 35. Jön az égi áldás! 36. Nyílászáró. 38.
Idegen elõtagként túl, át, mögött a jelentése. 40. Bakonyi tévéhegy! 41. … Domnului; román egyházi ének. 43. Páratlan ital!
44. Bosnyák labdarúgó, ma edzõ (Ivica, magyar kiejtés szerinti
írással). 47. Portugál hosszútávfutó, 10000 méteren világrekorder (Fernando). 50. National Louis University; chicagói egyetem, röv. 51. Feltéve. 53. A lélek harmóniája (két szó). 56. Megokolás. 58. Állami bevétel.
FÜGGÕLEGES: 1. Fõzeléknövény. 2. A teázás idõpontja.
3. A neon vegyjele. 4. Falazó anyag márkája. 5. Gyõzõ jelentésû férfinév. 6. Kovászban van! 7. Újság. 8. Azonos római számok. 9. Konyhai készlet jelzõje. 10. Szicíliai város, tartományi
székhely. 11. Tûzföldi indián törzs. 12. Vízesés, zuhatag. 15. ...
67; mosogatószer. 18. Lassú mozgású. 21. Az idézet negyedik,
befejezõ része. 22. Az ókeresztények menedékhelye volt. 24.
Német-lengyel határfolyó. 26. Azár beceneve. 27. Részeire
szétesõ. 29. A rénium vegyjele. 31. Durva posztó. 32. A lantán
vegyjele. 34. Antal, idegen változatban. 37. Az idézet harmadik része. 39. Francia város Párizstól harmincnyolc kilométerre. 42. … a kultúrának, 2006-os brit-amerikai filmvígjáték. 43.
… kerekedik egy fekete felhõ; népdal. 45. Store Electronic
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48. Az alapskála 6., 3. és 2. hangja. 49. Egyenlõ részben. 52.
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Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy a 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: szeptember 23.
Az augusztus 5-i rejtvényünk megfejtése: Száll a hõ s a fáján/
fénytõl hajladoz ág; ránk tekint ravaszdi mosollyal a száján/ s
csucsorít a világ.
Nyertes: Lakóné Nagy Klári
A jutalmat személyesen veheti át szerkesztõségünkben.
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