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Akár minden nap úszhatunk
Megújult a Losi uszodája

ÜNNEP
Sztárok és rajongók emlékeztek a híres dalszövegíróra

Jubileumi Szenes Iván emlékkoncert a Rezsõ téren
Tízezer ember vett részt vasárnap este a Szenes Iván halálának
ötödik évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. A hagyományok szerint sztárok és fiatal tehetségek adták elõ a híres
dalszövegíró slágereit. Az ingyenes szabadtéri koncert különlegessége az volt, hogy a jól ismert dalok ott csendültek fel, ahol
Szenes Iván élt és alkotott.
oha ennyien nem voltak még a Rezsõ
téren – köszöntötte a rajongókat Szenes Andrea, a dalszerzõ lánya az emlékkoncerten. „Önök a Szenes-közönség, és
nagyon büszke vagyok az itt jelenlévõkre”
– tette hozzá.

lya, a Tisztviselõtelep önkormányzati képviselõje adta át
Zsédenyi Adriennek, a „Szervusz, Budapest” címû sláger
különleges feldolgozásáért.
„A szívet melengetõ dalok
generációkat kötnek össze. A
Sztárfellépõk
koncerten egy idõs ember
Mára hagyománnyá vált, hogy Szenes sincs, csak olyanok, akik régIván halálának évfordulóján emlékkoncer- óta fiatalok” – mondta
tet szerveznek a józsefvárosi Rezsõ téren. Ferencz Orsolya. A képviselõ
Vagyis ott, ahol az eMeRkiemelte:
Ton-díjas dalszerzõ élt és
„Szenes Ivánalkotott. Józsefváros poltól nemcsak
gármesterének, Kocsis Máéletbölcsesséténak az ötlete volt, hogy
geket kapunk
legyen a Tisztviselõtelep
a dalok által,
impozáns zöld tere az emhanem emlékkoncert helyszíne, és az
berséget, szeis, hogy az ide kilátogatók
retetet és haingyenesen tekinthessék
zaszeretetet
A Szenes Iván Sláger-díjat Sára Botond adta át
meg a nagyszabású rendezis.”
Vastag Csaba énekesnek
vényt – emlékeztette a raAz idei év
jongókat Szenes Andrea.
Szenes Iván
Az est háziasszonya:
„Ez ne csak egy koncert,
Sláger-díjas fiatal énekese VasSzenes Andrea
hanem Szenes-ünnep letag Csaba lett, akinek Sára Bogyen” – idézte a polgártond, Józsefváros alpolgármestert a dalszövegíró lánya.
mestere és Koós János adta át a kitüntetést.
Az est során Szenes Iván dalaival híres- Ezt követõen a tehetségkutatón is nagyszesé és sikeressé váló mûvészek sora lépett rûen szereplõ énekes a „Mondd, miért szeszínpadra: Koós János, Vastag Csaba, retsz te mást” címû dalt énekelte el.
Aradszky László, Bodrogi Gyula, Voith
2015-ben az Apostol együttes kapta a SzeÁgi, Zséda, Rakonczai Imre, Nyári Edit, nes Iván-életmûdíjat. Az együttes már 45
Nyári Károly, Zalatnay Sarolta, Mészáros éve van a pályán, tagjai a dalszövegíró
János Elek, Postás Józsi, a 3+2, Wolf Kati és legjobb barátai voltak. Szenes Iván imádaz Apostol együttes.
ta a lovakat és a lóversenyt, legjobb éne- Ferencz Orsolya: Szenes Ivántól bölcsességet,
emberséget és hazaszeretetet is kapunk
keseit is mindig versenyistállója legAz Apostol kapta az életmûdíjat kiemelkedõbb lovaiként emlegette, ezért
Az emlékkoncerten három díjat is átadtak. a díj egy muranói üvegbõl készült lovat garancia arra, hogy a slágerek évtizedeAz elsõt, a Szenes-Kornay-díjat Ferencz Orso- formáz. A különleges kitüntetést Sára ken keresztül fennmaradjanak, és sikereBotond adta át, aki beszédében Szenes sek legyenek. Jövõre ugyanekkor,
Ivánt méltatta: „Érzékeny, szelíd és sze- ugyanitt!” – zárta gondolatait az alpolrény ember volt. Ezek összessége volt a gármester.

S

Szenes Iván (1924–2010) minden idõk legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem kétezer dalszöveget írt, az Artisjus 2000-es kimutatása szerint õ volt Magyarország legtöbbet játszott szerzõje. Alkotói pályafutásának elismeréseként 1986-ban
eMeRTon-díjat, 1988-ban Érdemes Mûvész címet, 1995-ben Fényes Szabolcs-díjat és
Huszka Jenõ-életmûdíjat, 1998-ban Huszka Jenõ-díjat, 2010-ben posztumusz Budapestért-díjat kapott. A 2012-es Fonogram-gálán a Hosszú az a nap címû különleges
szerzõi lemeze elnyerte Az év hazai szórakoztató zenei albuma díjat.
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FEJLESZTÉS
Megnyílt a fõváros egyik legolcsóbb uszodája

Mindenki elõtt nyitva áll
Szeptember 19-tõl a Losonci Téri Általános Iskolában mûködõ uszoda
nem csupán a diákok számára áll
nyitva, az uszoda szolgáltatásait – a
több milliós fejlesztéseknek köszönhetõen – bárki igénybe veheti. Fejlesztették a gépészetet, a szellõzõrendszert, felújították az öltözõket és
egy teljesen új szaunát is kiépítettek.
A fõváros egyik legolcsóbb uszodáját a józsefvárosi lakosok kedvezményesen vehetik igénybe.
25 méter hosszú és 11 méter széles
medence ezentúl nem csak az úszni tanuló kerületi diákokat várja: a fejlesztéseknek köszönhetõen bárki sportolhat vagy éppen pihenhet a modernizált
uszodában hétköznap és hétvégén is. A Losonci Téri Általános Iskola medencéje eddig
ugyanis kizárólag tanuszodaként mûködött, azaz a kerületi iskolákba járó diákok
tanulhattak meg itt úszni.

A

Az önkormányzat tavaly döntött úgy,
hogy ha az uszoda gépészetét és a szellõztetõrendszerét már amúgy is fejleszteni kell,
mindezt úgy viszi véghez, hogy a Losi
uszodája közfürdõ jelleget kapjon.

Bárki használhatja az uszodát
A Losi uszodájában az iskolai keretek közt
zajló úszásoktatás hétköznap reggel fél
nyolctól délután négy óráig tart. Ezen felül
a Bókay KSI szakemberei az iskolai oktatást
követõen (hétfõ–péntek: 16.00–19.00)
szerveznek vízilabda- és úszásoktatást
(gyógyúszást is tartanak), amelyhez
minden gyermek csatlakozhat.
Az önkormányzat szeretne mindenki
számára elérhetõ sportolási lehetõséget
is biztosítani, ezért hétköznap az oktatások elõtt és után (hétfõ–péntek:
6.30–7.30 és 19.00–21.00), valamint a hétvégén (szombat–vasárnap: 8.00–16.00)
bárki látogathatja az uszodát.

A józsefvárosiaknak
kedvezmény
A gyermekek mellett mostantól a felnõttek is
rendszeresen járhatnak sportolni az uszodába

Igényesebb környezet, új szauna
„Az elmúlt hónapokban 5 millió forintból
teljes gépészeti és szellõztetési karbantartásra került sor, vízminõség-javító intézkedéseket is végrehajtottak. Az öltözõket, a
vizesblokkokat is felújították, biztonságosan zárható kabinokkal és szekrényekkel látták el, valamint új hajszárítókat is telepítettek” – mondta lapunknak Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere.
Teljesen új elem a szauna,
amely korábban nem volt az
uszodában. A finn típusú szauna
mellé természetesen zuhanyzót és
megfelelõ kiszolgálóegységeket is
létesítettek. A szauna – mivel beüzemelése hosszabb idõt vesz
igénybe – hétvégenként használható.
Mint az alpolgármestertõl megtudtuk, a
hétvégi nyitvatartás miatt az önkormányzat további 1,5 millió forintot fordít az
uszoda üzemeltetésére.

Sára Botond alpolgármester lapunknak
elmondta, hogy az önkormányzat tervei szerint szeptember 19-tõl a józsefvárosi lakosok kedvezményesen vehetik
igénybe a modernizált uszoda szolgáltatásait (hétköznap 800, a hétvégén 1000, a nem
józsefvárosiak hétköznap 1000, a hétvégén
1200 forintért). A tervekrõl csütörtökön
dönt a képviselõ-testület. A most felújított
józsefvárosi uszoda ezzel az egyik legolcsóbb uszoda lesz a fõvárosban.
N.M.

Sára Botond: A modernizált uszodában
új szauna is épült

Megszépül a Palotanegyed egyik ékköve
Felújítják a Károlyi-Csekonics palotaegyüttest
A Józsefvárosban található
Károlyi-Csekonics palotaegyüttes felújításáról és az
elõkészítés forrásairól döntött a kormány – az errõl szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg.
határozatból kiderül, hogy
a Miniszterelnökséget vezetõ miniszternek kell gondoskodnia a Múzeum utcai palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításához szükséges elõkészítõ
feladatok elvégzésérõl – különös

A

tekintettel az épület teljes körû
felmérésére, a mûszaki és mûemléki kutatások elvégzésére és
a történeti dokumentáció elkészítésére –, valamint a palotaegyüttes felújításához szükséges
építészeti, belsõépítészeti, restaurátori és szakági mûszaki tervezési feladatainak elvégzésérõl.
Idén 55 millió forint jut a felújítás
elõkészítésére, jövõre a felújítással kapcsolatos tervezési feladatok megvalósításához 385 millió
forintot kell biztosítania a nemzetgazdasági miniszternek.
A jelenleg az épületben mûködõ Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kiköltöztetését december 31-éig tervezik, a hivatal
egy másik épületben kap helyet.
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OKTATÁS
Játszótéri szerdák szeptember 16-tól

Közösségépítõ programsorozat indul Józsefváros játszóterein
Öt héten át tartó programsorozat indul szerdán a felújított józsefvárosi játszótereken, amelynek célja a kerület közösségeinek további
erõsítése. A programokon
változatos szabadidõs foglalkozásokat biztosítanak a
gyermekeknek, miközben
az õket kísérõ szülõk, felnõttek is kellemesen tölthetik el az idõt.
Józsefvárosi Önkormányzat szervezésében szeptember 16. és október 21. között,
szerdánként változatos programokkal várják egy-egy józsefvárosi játszótéren a szakemberek a kisgyermekeket és a szüleiket. A Játszótéri szerdák elnevezésû programsorozat keretében a gyermekeknek különbözõ
szabadidõs tevékenységeket –

sék Józsefváros közösségeit, a
kapcsolatot a környéken élõk
között.
A Józsefvárosi Önkormányzat az utóbbi években 13 játszóteret épített vagy újított fel 146
millió forintból. A Játszótéri
szerdák címû programsorozatot öt játszótéren rendezik meg.

Helyszínek és idõpontok:

A

ügyességi versenyeket, képességfejlesztõ játékokat, kreatív
foglalkozásokat – szerveznek. A
gyerekek készíthetnek karkötõt
és szélforgót, valamint óriáskirakóval is játszhatnak.
Koordinátorok állnak a kísérõ szülõk rendelkezésére, így

lehetõség nyílik a mindennapi
problémák átbeszélésére és a
tapasztalatok megosztására is.
Mindemellett olyan programok is lesznek, amelyeken a
szülõk a kisgyermekekkel közösen vehetnek részt. A programsorozat célja, hogy erõsít-

Strandolás a Balaton-parton
A felújítás alatt is sokan üdülhettek Káptalanfüreden
A Józsefvárosi Önkormányzat az idén is kedvezményes nyaralási lehetõséget biztosított józsefvárosi óvodásoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak. Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat káptalanfüredi tábora teljesen megújul. Az
üdülõ elõkészületi munkái a nyár folyamán már zajlottak, ezért a szomszédos táborban szállásolták el a józsefvárosi csoportokat. A gyerekek kedvence idén is a józsefvárosi tábor strandja volt, ami egész nyáron nyitva állt.
Molnár Ferenc Általános Iskola diákjai
idén augusztusban egy hetet töltöttek
Káptalanfüreden. „Örültünk, hogy az önkormányzat strandját továbbra is használhattuk, hisz a gyerekek nagyon élvezték a
játszóteret és a vízi csúszdát, míg a pedagógusok biztonságban tudhatták diákjaikat” –
mondta el egy, a diákokat kísérõ pedagógus. Míg a Molnár tanulói fõként a tóparton

A

1. Losonci téri játszótér –
szeptember 16.
2. Gutenberg téri játszótér –
szeptember 30.
3. Teleki tér – október 7.
4. Golgota téri játszótér –
október 14.
5. Rezsõ tér – október 21.
A programok 15–18 óráig tartanak.

nyáron nyitva állt a józsefvárosi üdülõvendégek elõtt. A gyermekek kedvence az
a csúszda volt, amellyel közvetlenül a vízbe lehetett csúszni, ám nagy sláger volt a
kötélpálya és a korszerû játszótér is.

Teljesen megújul a tábor

Mint azt már korábban megírtuk, a Józsefvárosi Önkormányzat káptalanfüredi tábora teljesen megújul. „A felújítások elõkészületi munkálatai a nyár folyamán már zajlottak, így a tábor idén már nem nyitott ki. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel azonban
gyûjtötték a nyári élményeket, addig a így is meg tudtuk oldani, hogy zavartalanul
Losonczi Téri Általános Iskola diákjainak
tematikus tábort szerveztek Káptalanfüreden. A gyerekek különbözõ kézmûves
technikákkal ismerkedhettek meg. „Többek
között az üveggravírozás, a nemezelés, a faégetés és az agyagozás-korongozás alapjait
sajátították el tanulóink. Természetesen az
önkormányzat strandján is sok idõt töltöttünk, ahol a gyerekek levezethették a maradék energiájukat” –
mesélte az egyik losis tanár lapunknak.

Népszerû volt
a strand

A kerületi iskolások idén is nyaralhattak a Balatonnál
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A nyári táborozók többsége általános iskolás volt, de nyugdíjasok és óvodások is kihasználták a kedvezményes nyaralás
lehetõségét. A káptalanfüredi
táborhoz tartozó, korszerû játszótérrel felszerelt strand egész

táborozhassanak a józsefvárosi gyermekek.
A szomszédos táborral, amely a Kispesti
Önkormányzat tulajdonában van, kötöttünk egy együttmûködést, így sikerült ott
elszállásolnunk a vendégeinket” – mondta
lapunknak Kis István, a gyermeküdülõ
ügyvezetõje.

OKTATÁS

Józsefvárosban jó tanítani és tanulni
Referenciaintézmény lett a Losonci Téri Általános Iskola
A józsefvárosi iskolák folyamatosan szállítják a kiváló
versenyeredményeket, az intézmények számos sikeres
pályázaton vesznek részt.
Legutóbb a Losonci Téri Általános Iskolát minõsítették referenciaintézménnyé. Errõl,
valamint a kerületi iskolák
sajátosságairól, lehetõségeirõl beszélgettünk Stenczinger Csillával, a Józsefvárosi
Igazgatói Munkaközösség
vezetõjével, a Losi igazgatónõjével.
– Mirõl szól a referenciaintézmény
minõsítés?
– Ezzel az iskola „jó gyakorlatait” ismerték el, négyéves munkánknak érett be a gyümölcse.
Két területen végzünk példaadó
tevékenységeket: „Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs
pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézményként” és „Kompetencia alapú
nevelési-, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó
intézményként.” Ezeket a jó
gyakorlatokat más intézmények
megvásárolhatják, átvehetik tõlünk, jelenleg öt ilyen projektünk van. 2011-ben indult a pályázat elsõ része, az iskola elnyerte a TÁMOP 3.1.7 Európai
Unió és a Magyar Állam által
nyújtott 6 millió forintos támogatást. A pályázat záró szakaszában pedig megkaptuk a minõsítést, a Losi viselheti a megtisztelõ „Minõsített referenciaintézmény” címet a 2020-ig tartó

lók nagyszerû tanulmányi- és sporteredményeirõl. Mit gondol, minek köszönhetõ a kerületi diákok
remeklése?
– Valamennyi iskolában nagyon sokszínû
tevékenység folyik. Ennek egy része a tehetséggondozás, ami pedig
szüli a jó versenyeredményeket. Az elért sikerek azt mutatják, hogy
számtalan tehetséges
gyerek van a kerületben, minden iskolában
ott ül egy potenciális
Stenczinger Csilla: Minden kerületi iskolában versenygyõztes. És aki
ott ül egy jövõbeni verseny gyõztese
nyolcadik kerületi pedagógus, rengeteg olyan
idõszakban. Budapesten mind- sikert ér el, amit bárhol máshol
össze hat pedagógiai intézmény megirigyelnének. Fontos kiemelbüszkélkedhet ezzel az elisme- ni, hogy a diákok itt, Józsefváréssel.
rosban is megszerezhetik azt a
Két fontos programot emel- tudást, ami budapesti vagy ornék még ki iskolánkban: a szágos szinten megmérettetve
Pearls-pályázat keretében
elindítottuk a Korai iskolaelhagyást megelõzõ programot. Ez egy mentori tevékenységet jelent azzal a céllal, hogy a leszakadni látszó
gyerekek sikeresen el tudják
végezni az általános iskolát.
Ehhez kapcsolódva konyhakertet, szülõi fogadóhelyiséget, tanácskozót is kialakítunk. A Rotary Budapest
Club - Margitsziget pályázatával pedig a Komplex Instrukciós Programot vezettük be. kiváló eredményt hoz nekik, il– Itt, az újság hasábjain is rend- letve a pedagógusaiknak. Mára
re beszámolunk a józsefvárosi tanu- már minden kerületi intézmény-

nek van valamilyen specialitása,
amit olyan szinten gyakorol, ami
a fõvárosban is kimagasló. Például a Losonci szeretne elindulni egy olyan úton, ahol az úszás
és a vízilabda kerülne elõtérbe a
Bókay KSI sportegyesülettel
együttmûködve. A helyi adottságok is segítik ezt, nálunk található a kerületi tanuszoda - amit
a nyáron korszerûsítettek.
Emellett nekünk, intézményvezetõknek nem titkolt célunk,
hogy azok a családok is megtalálják a nyolcadik kerületi iskolákat, akik új beköltözõk, például a Corvin negyedbe. A statisztikák szerint egyre többen költöznek Józsefvárosba, célunk,
hogy ezeknek a gyerekeknek is
tudjunk olyan színes lehetõségeket és olyan magas szintû oktatást kínálni, amit például ez a
referenciaminõsítési intézmény
is bizonyít.
– Az utóbbi években megújultak
az iskolák is, Józsefváros újjáépülésének egyik legfontosabb eleme az
oktatási intézmények fejlesztése
volt. Hogyan látszik ez a mindennapokban?
Valóban, a kerület iskolái kívül-belül megújultak. Ha például a Losit nézzük,
az udvar, az uszoda és az épület átesett azokon a fejlesztéseken, aminek eredményeként
nemcsak
energiatakarékos
lett, hanem esztétikus is. Nekünk,
tanároknak és diákoknak most
már az a feladatunk, hogy ezt
megóvjuk és kihasználjuk. D.A.

ÚJABB FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK A PALOTANEGYEDBEN 2015. SZEPTEMBER 17-I KEZDETTEL!
Tisztelt Lakók, Tulajdonosok!
Értesítjük Önöket, hogy a környezõ utcákban az „Európa Belvárosa Program II. –
Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és javítási munkálatok
elvégzése” elnevezésû projekthez kapcsolódóan út- és járdaburkolat-, továbbá
parképítési munkák zajlanak – elõreláthatólag – 2015. december 13-ig.
Ezen idõszak alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
2015. szeptember 17-i kezdettel a Gutenberg tér Somogyi Béla utcai csomópontja kerül
felújításra, melynek érdekében az alábbi forgalmi rend változás lép életbe:
 Lezárásra kerül a Scheiber Sándor utca
 Zsákutcává válik:
– Gutenberg tér
– Somogyi Béla utca
– Kõfaragó utca.
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KÖZTÉR
A józsefvárosiak visszakapták a kerület szimbolikus parkját

Egyéves a megújult Teleki tér
A Teleki térnek lelke, története és legendája van –
mondta tavaly Kocsis Máté,
Józsefváros polgármestere
a megújult tér átadásán.
Ezeket a szavakat most újra
felidézte Sára Botond alpolgármester, a tér átadásának egyéves évfordulóján.
Szombaton családi rendezvényt tartottak a parkban, és zenés programokkal kedveskedtek a józsefvárosiaknak.
közösségi tereknek óriási
szerepük van a közösségformálásban – mondta Sára Botond a megújult Teleki tér átadásának elsõ
évfordulójára
szervezett családi napon. Az
alpolgármester
arra emlékeztetett, hogy korábban
már
mindenki lemondott arról,
hogy itt lehet
még új, kultu-

A

Sára Botond: A térnek óriási szerepe van a közösségformálásban

rált piac, lehetnek szép házak,
lehet új útburkolat, és legfõképpen lehet egy gyönyörû
közpark, de az önkormányzat
tartotta a szavát – tette hozzá.

Rendszeres
programok a téren
A Teleki tér parkjának megtervezésébe egyedülálló módon a
helyi lakosokat is bevonta a Józsefvárosi
Önkormányzat: egy tíz öszszejövetelbõl álló fórumsorozat keretében
közösen döntöttek a
burkolatokról, a térbútorokról, a játszótérrõl és a közvilágításról. A lakosok akkor egyesületet alakítottak, így jött létre a
Társak a Teleki térért

A Titanic utasainak megmentõje
Emléktáblát avattak dr. Lengyel Árpád tiszteletére
A Titanic-katasztrófa egyik hõse, dr. Lengyel Árpád az óceánjáró mentéséhez elsõként ért hajó, az R.M.S. Carpathia hajóorvosa volt. A hajótöröttek ellátásában
óriási szerepet játszó, a világ elismerését is kivívó orvos a Rákóczi út 11. számú
társasházban élt és dolgozott, amelynek falán szeptember 8-án emléktáblát helyeztek el tisztelõi a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. Az emléktáblát
megkoszorúzta Szilágyi Demeter, a környék önkormányzati képviselõje is.
integy harmincan
gyûltek össze a Rákóczi út 11. társasház
elõtt szeptember 8-án kora délután, hogy megemlékezzenek dr. Lengyel
Árpádról (1886–1940),
akinek halála 75. évfordulóján emléktáblát avattak a ház homlokzatán. A
szervezõk bemutatták a
neves orvos egykori lakhelyét valamint egy
minikiállítással az életút-

M

Az emléktábla avatásán részt vett a hõs orvos unokája,
Dr. Reich Márta (jobbról a harmadik)
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Egyesület, amely biztosította a
kapcsolatot a helyiek és a hivatalos szervek között.
A megújult tér születésnapi
programjait is az egyesület
szervezte. Az elnök, Feicht
Rezsõné lapunknak válaszolva elmondta: az önkormányzat segítsége nélkül nem tudták volna megóvni a park eredeti állapotát.
„Sokáig hányatott sorsú
volt ez a terület, de egy éve
egy gyönyörû park van az ablakunk elõtt” – hangsúlyozta
az egyesület elnöke. A civil
szervezet küldetése, hogy
nem csak alkalmi, hanem
rendszeres programokkal várják a Teleki tér környékén élõ
lakosokat.

A zöldfelület is bõvült
A beruházás a Magdolna Negyed Program III. ütemének keretében, 160 millió forintból valósult meg. A park felújításánál
12 ezer növényt ültettek, és
8125 négyzetméter gyepfelületet alakítottak ki, amelynek saját
öntözõrendszere van. A rehabilitáció során a zöldfelület egyhektárosra bõvült. A parkot bekerítették, és parkõrök vigyázzák a rendet a nap 24 órájában.

ját is ismertették.
„Minden olyan
kezdeményezést, amely révén megemlékezünk azokról,
akiket példaként
emelhetünk magunk elé, támogatnunk kell” –
mondta el a tábla
avatásakor
Szilágyi Demeter.
Dr. Lengyel Árpád az R.M.S.
Carpathia személyszállító hajó orvosaként dolgozott 1912. április 14-én, aznap, amikor a Titanic jégheggyel ütközött. Kulcsszerepe volt a mentésben,
amely során 705 embert sikerült kimenteni a jeges vízbõl. Gyakorlott mentõorvosként õt vezényelték ahhoz az ajtóhoz, ahol beemelték a Titanic megmentett utasait. „Alig gyõztük a sok
munkát és a vigasztalást” – írta késõbb
naplójában.
B.R.

MOZAIK

Elkészült a közszolgálati egyetem új kollégiuma
Beköltöztek a hallgatók

Harmincmilliárd
a Campus fejlesztésére

Beköltöztek a hétvégén a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem (NKE) Közigazgatás-tudományi Karának és
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának hallgatói a Ludovika Campus
területén épült új, Orczy úti
kollégiumba. Az európai
színvonalú kollégium otthonos környezetben biztosítja a tanulási és kikapcsolódási lehetõségeket.
Nagyvárad tér sarkán ta- um az elmúlt napokban bené- báik kulcsait és a belépésre jolálható létesítmény az or- pesült, az új lakók egy rövid re- gosító kártyáikat.
szág egyik legmagasabb szín- gisztráció után átvehették szoA kormány 2012 májusában
vonalú kollégiumi száldöntött
a
lása lett. A tizenháromLudovika törtéezer négyzetméteres,
nelmi épületötemeletes épület szintegyüttesének újjein kétágyas szobák
jáépítésérõl vakaptak helyet saját vilamint az Orzesblokkokkal, valaczy-park megmint közösségi terek és
újításáról, hogy
korszerû konyhagéméltó és egysépekkel felszerelt tágas
ges elhelyezést
fõzõhelyiségek is a
biztosítson
a
hallgatók rendelkezéközszolgálati
sére állnak. A kollégiegyetemnek. Az

A

Lezárult a vizsgálat az augusztus 20-án történtekrõl
Feljelentés lehet a DK-s rendbontásból
A kerület augusztus 20-i ünnepségén történt atrocitás
során a rendezvényt szervezõk képviselõje szakszerûen
és jogszerûen járt el – állapította meg a Józsefvárosi Önkormányzat az ügyben elrendelt vizsgálat során. A
kerület vezetése várhatóan
jogi szakértõt kér fel, hogy
eldöntse, tegyen-e feljelentést az atrocitásban résztvevõkkel szemben.
vizsgálat is megerõsítette,
hogy a Nincs alku párt és a
Demokratikus Koalíció aktivistáiból álló, harmincfõs csoport
zavarta meg tüntetésével a magyar államalapításra emlékezõ
józsefvárosi ünnepséget. A provokátorok elõre elkészített
transzparenseket mutattak fel

A

NKE új fõépületét tavaly március 31-én adták át. Az elkészült kollégium a Ludovika
Campus-beruházás második
eleme.

és trágár szavakat kiabáltak a
Golgota téren. A felvételekbõl
látszik, hogy az ünnepség biztosítását végzõ Józsefvárosi Közterület-felügyeleti Ügyosztály
vezetõje, Bajusz Ferenc arra kérte Szabó Gábort, ne zavarják
meg a rendezvényt. A vizsgálati jelentés szerint a csoport ennek „látszólag eleget tett”, ezért
szabad bejutást kaptak az ünnepség területére, ahol
azonban egy hat-nyolc személybõl álló csoport megállította õket. A két társaság között szóváltás alakult
ki, Bajusz pedig távozásra
szólította fel a tüntetõket.
„Azért intézkedtem Szabó
Gáborék csoportjával szemben, mert a kialakult helyzetben várható volt, hogy
tettlegességig
fajul
a

helyzet”– mondta a felügyelet
vezetõje a meghallgatásán. Leszögezte azt is, hogy a rendezvény biztosítását kizárólag a
Közterület-felügyeleti Ügyosztály látta el 15 fõvel, mást sem
pénzért, sem ingyen nem hívott. Kocsis Máté polgármester
az ünnepségen egyébként jelezte, a rendezvényen az vesz
részt, aki akar, majd lehetõséget

A kollégium mellett további fejlesztések is várhatóak az Orczypark területén. A Ludovika
Campus 2015 és 2018 közötti fejlesztésére több mint harmincmilliárd forintot fordítanak a
központi költségvetésbõl.
A beruházás keretében el kell
készülnie egy új oktatási épületnek, a Rendészettudományi Kar
kollégiumának és speciális képzési épületének, továbbá a
Ludovika-szárnyépületben a
Közigazgatás-tudományi Karnak alakítanak ki oktatási funkciókat. A kormányhatározat elõírja sportlétesítmények - köztük
uszoda és lõtér - megvalósítását,
valamint a Ludovika-szárnyépülethez csatlakozó vívó- és
elõadóterem épületében oktatási, kulturális, sport- és egyéb kiszolgáló funkciók kialakítását is.
Ugyancsak a következõ három év feladatai között szerepel
az Orczy-park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, kialakítása.
biztosított Szabónak, hogy a
színpadon, mikrofonba mondja
el véleményét.
A vizsgálat összességében
megállapította, hogy a Közterület-felügyeleti ügyosztály vezetõje szakszerûen és jogszerûen járt el az ünnepségen történt
rendbontás során. A vizsgálati
jelentés megjegyzi, bár közigazgatási felelõsség nem állapítható meg, elvárható lett volna a biztosításban résztvevõ
valamennyi szereplõ egységesebb és határozottabb fellépése. A vizsgálóbizottság továbbá azt javasolja a kerület
vezetésének, hogy egy
jogi szakértõ vizsgálja
meg, szükséges-e feljelentést tenni garázdaság, illetve közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése, bûncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt az atrocitásban résztvevõ személyekkel szemben.
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Orbán: Nem akarjuk, hogy megváltozzon
az ezeréves, keresztény kultúrájú Magyarország
Európának döntenie kell,
nincs több idõ a halogatásra.
Eljött a végjáték ideje: vagy
Európa dönt vagy helyette
döntenek. A bevándorlók
áradata mindörökre és visszavonhatatlanul megváltoztatja
azt az Európát, amit ismertünk. Arabok és afrikaiak
milliói érkeztek, mert nyugati életre vágynak, és még többen jöhetnek még. Senki nem
áltathatja többé magát azzal,
hogy ez az õ életét nem érinti.
Mindannyiunk életét érinti,
és az sem kizárt, hogy veszélyezteti. Az iszlám terroristák
ugyanis már nyíltan fenyegetik Európát, az EU vezetõi pedig nem képesek többre érzelgõs, és más országokat vádoló nyilatkozatoknál. Magyarország, csakúgy, mint
hatszáz éve, ezúttal is a Nyugat és a keresztény civilizáció
kapuõre.
bevándorlók áradatával
együtt járó eldobott szemét, a mindennapi konfliktusok, a közlekedési nehézségeken túl az igazi kérdés mégiscsak, hogy miért történik mindez, mi a célja ennek, és miért támogatja jó néhány európai politikus azt, hogy Európa mindörökre megváltozzon?!
Sok magyarázat létezik, de az
egyik aggasztóbb, mint a másik.
Sokak szerint Európát a szemünk láttára veszi be az iszlám
(hiszen mindig is ezt akarta).
Mások szerint így megvalósulhat az az európai baloldal által
emlegetett terv – hogy a lakosság és a nemzeti identitás fellazításával az európai nemzeti államokat annyira legyengíthetik
–, hogy létrehozhatják az egyesült Európát és annak válogatott vezetõit.
A kérdés, hogy mit szól ehhez az európai nép. Nézõ vagy
szerepelõ lesz-e az Európa sor-

A

sáról szóló darabban, azaz élõ
adásban végignézi saját ítéletét
vagy az asztalra csap. Orbán
Viktor szerint a bevándorlás
kérdése minden nemzet legfontosabb kérdései közé tartozik,
ezért nem lehet úgy európai
szintû döntéseket hozni, hogy
abból kihagyják a választott
nemzeti vezetõket, az uniós tagállamok kormányfõit. A
magyar miniszterelnök
szerint minden országnak
joga van eldönteni, hogy
kikkel akar, vagy nem
akar együtt élni.

A magyarok nem
akarják
Orbán Viktor szerint Európában hosszú évtizedek
óta béke uralkodik, ám
„most a történelem ránk
rúgta az ajtót”, a világ kizökkent megszokott kerékvágásából, az elmúlt
hónapokban nagyot fordult az
élet, amire a magyaroknak idõben meg kell adniuk a maguk
válaszát.
Ezeréves államiságunk megkérdõjelezhetetlen jogot ad a határok, az állampolgárok és a kultúránk megvédésére. Jogunk
van hozzá, hogy meghatározzuk, ki jöhet be az országba, és ki
nem, és kötelességünk elérni,
hogy mindenki, aki idejön, be-

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

tartsa a törvényeket. A miniszterelnök szerint a magyarok
nem akarják, hogy a világméretû
népmozgás megváltoztassa az
ezeréves, keresztény kultúrájú
Magyarországot. „Nem ezért
küzdöttük át magunkat világháborúkon,
kommunizmuson,
rendszerváltáson és gazdasági
válságon. A magyarok rendben,

Aki tisztességes szándékkal
érkezik, és politikai menedéket
akar kérni, az minden további
nélkül beléphet a kijelölt határátlépõ helyeken. A menekültügyi hatóságnak soron kívül,
de legkésõbb a kérelem benyújtásától számított nyolc napon
belül kell döntenie a kérelem elfogadhatóságáról. A menedékkérõ eljárások felgyorsulnak, aki
nem valódi politikai menekült,
az gyors elutasításra számíthat.
Szigorodott az embercsempészet büntetése is, amiért akár
húsz év is kiszabható. Tíztõl
húsz évig terjedõ szabadságvesztéssel az embercsempészet
szervezõit, irányítóit lehet büntetni. Az embercsempésztõl a
bûncselekmény elkövetésének
ideje alatt szerzett vagyont el
kell kobozni. A kormány kedden tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hirdetett több
megyében.

„Hazádnak
rendületlenül”

A kemény fellépés miatt a hatóságok arra is felkészültek, hogy
nõ a feszültség a határon. Több
rendõrre és katonára is szükség van. Orbán
Viktor hétfõn
800 új rendõrt
avatott fel a Hõsök terén, szeptember 21-én
pedig arról dönt
a
parlament,
hogy a honvédséget is be lehessen vetni a hatáJogunk van meghatározni, hogy ki jöhet be
rok védelmére.
az országunkba
A szigorú határvédelem és a habékében és biztonságban akar- tárzár miatt Ausztria és Németnak élni, nem akarnak káoszt.” ország lejárató hadjáratot indított hazánk ellen, most – hogy
Belépni tilos
õket is elérte a napi több ezres
A magyar parlament döntésének és engedetlen tömeg – ugyanköszönhetõen szeptember 15-én olyan intézkedéseket hoznak
rendkívüli intézkedések léptek mégis, mint a magyar koréletbe a magyar határ védelme mány, amely komolyabban veérdekében. A határ illegális átlé- szi Európa védelmét és az európése, a határzár megrongálása pai polgárok egyre növekvõ fémostantól bûncselekmény, kitil- lelmét, mint maguk az EU által
tás vagy börtönbüntetés jár érte. fizetett politikusok.

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

tonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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Folyamatos a rendõri jelenlét köztereinken
Józsefvárosi rendõröket nem visznek a határra
A józsefvárosiak is mindennap szembesülnek a bevándorlók okozta problémákkal, mindez fokozottan érinti a
II. János Pál pápa tér és a Keleti pályaudvar környékén élõket. A józsefvárosi rendõrség és a BRFK munkatársai folyamatosan jelen vannak
köztereinken. Ezekben a napokban a
rendõrség emberei megfeszített munkával dolgoznak Magyarország határain is, de mint Molnár Gábortól, a
VIII. kerületi kapitányság vezetõjétõl
megtudtuk, ez nem érinti a józsefvárosi állományt.

Molnár Gábor: Nem lesz kevesebb rendõr
a józsefvárosi utcákon

öbb ezer migráns érkezik naponta
Magyarországra, ami a kerületben kodnak kisebb-nagyobb csoportokban.
is tetten érhetõ. A II. János Pál pápa té- Molnár Gábor rendõrkapitány lapunkren például szinte állandóan ott tartóz- nak elmondta, a Budapesti Rendõr-fõ-

T

Utca hangja

határt, mert
Idén már a 190.000 fõt is elérelárasztják
te a hazánkba illegálisan éraz országot.
kezõ határátlépõk száma.
Nem kellene
Szerbiában, Macedóniában
ilyeneket
és Görögországban további
nyilatkoznia
tízezrek vannak, akik a maa
Merkel
gyar határ felé tartanak és
asszonynak,
még több százezren indulhogy várja a
hatnak útnak bármelyik nap. menekülteket, mert az csak
Önnek mi a véleménye a je- gerjeszti a menekülthullámot.
lenlegi migrációs helyzetrõl? Ez egy komoly probléma,
mert naponta nagyon sokba
Éva
kerül az államnak.
70 éves,
nyugalmazott benzinkutas
Zita
El vagyok 22 éves, tanuló
keseredve,
Az emberek
mert az a véelfelejtik,
leményem,
hogy ezek
hogy ez a keaz emberek
resztény valmeneküllás ellen irátek, egy kinyul. Én nabombázott
gyon szkepországból
tikus vagyok és félek, hogy
érkeznek,
mi lesz a vége. Mondjuk nem azért, mert a pályaudvarmost várhatóan csökken a okon szeretnének élni. Én humigránsok létszáma a hideg manitárius vagyok, nekem
idõ közeledtével, de ebben a nincs problémám velük.
kérdésben az ausztráloknak
van igazuk. Egyszerûen nem Barnabás
engedik be õket.
65 éves, ács
Nem tudom, mit lehetne csiLászló
nálni, de ez így nem jó. Orbán
67 éves, gépipari technikus
Viktor már régen megmondKözösen kellene az Unióval ta, hogy jönni fognak, de az
megoldani, de hát az Unióra Európai Unióban nem hallhiába várunk. Le kell zárni a gatták meg. Most meg tessék,

kapitányság és a kerületi kapitányság a
szükséges erõkkel, eszközökkel biztosítja a közrendet és a közbiztonságot. Hozzátette: a BRFK minden esetben kiemelt figyelmet fordít a közterületek és az ott tartózkodók biztonságára, így van ez a kerületünkben is,
ahol szintén folyamatos a rendõri
jelenlét.
Ezekben a napokban, órákban is
több ezer rendõr teljesít szolgálatot
a határ mentén is. Papp Károly országos rendõrfõkapitány augusztus
végén jelentette be, hogy határrendészeti igazgatóságot állít fel a
rendõrség szeptember 1-jével. A
rendõrfõkapitány hozzátette: a bevetési osztályok kialakítása nem veszélyezteti a 24 órás közterületi jelenlétet, a bûnfelderítõ munkát. Így
nem érinti a józsefvárosi rendõrkapitányság állományát sem, azaz nem lesz
kevesebb rendõr a kerületi utcákon.

itt vannak. Dezsõ
R á a d á s u l 65 éves, építõmérnök
még most
Egyrészt
jön a java.
ezeket
az
Én szerinembereket
tem meg
nagyon bekell õket
vitték az erállítani,
dõbe, másmár
ott,
részt itt is
ahonnan elindulnak. Aki vivan
szeszont itt van, azt már el kell
génység. Az,
látni, de ezt úgyis a politikuhogy
kasok döntik el.
punk pénzt az EU-tól, az nem
megoldás. Európának komoly
Dr. P. László
határa, rendészete kellene le29 éves, orvos
gyen, mert akkor nem jutnának
Elképesztõ dolog történik a sze- be ilyen köny-nyen a kontimünk elõtt. Olyan változások nensre a migránsok. A másik
zajlanak jelenleg, hogy minden- kérdés, hogy ki finanszírozza
kinek fel kell kötnie a nadrágját. az útjukat, mert valaki biztosan.
Egy írónõ már tíz éve megírta,
hogy Európát megszállják az af- Gergõ
rikai és ázsiai népek, ami bekö- 37 éves, grafikus
vetkezett. Ebben benne vannak Mint felelõs állampolgár, azt
a háborúk, gondolom, hosszútávon kell
az elszegé- gondolkodni. A kultúrák összenyedés, és férhetetlensége miatt van a legvalószínû- több probléma. Számukra a deleg voltak mokráciák értékrendje nem
olyan erõk, mérvadó, ezért a hazájukhoz
akik buzdí- közel kellene
tották
is miniállamoõket.
Ha kat létrehozmeg akarjuk tartani a gazdasági ni, ahonnan
helyzetünket, akkor haza kell akár vissza is
õket küldeni. A jelenlegi helyzet tudnak mena globalisták malmára hajtja a ni, ha ott norvizet, ami nem jó, de sajnos efe- malizálódik
lé haladunk.
a helyzet.
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KÖZBIZTONSÁG
Továbbképzés szakemberek számára

Folytatódik az áldozatvédelmi program Józsefvárosban

A „Bûnmegelõzés és Áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal” címû projekt részeként a Józsefvárosi Önkormányzat tréninget szervezett. A kétnapos program
témái az idõ- és energiagazdálkodás, illetve a különbözõ tárgyalási technikák voltak. Az eseményen
józsefvárosi szakemberek
mellett a modellprogramot
átvenni tervezõ IX. és a XX.
kerület képviselõi is részt
vettek.

abár a Bûnmegelõzés és
Áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal címû pályázat lezárult
ez év februárjában, az önkormányzat kötelezettséget vállalt
arra, hogy fenntartja a programot, amelyre külön forrást is
biztosított. A modellprogram
részeként létrehozott Józsefvárosi Áldozatsegítõ Szakmai
Együttmûködési
Rendszer
(JÁSZER) folytatja a munkát
programok szervezésével, a
szakmai szervezetekkel való
további együttmûködéssel.

H

Rendõrségi hírek
Százmilliós ékszerrablás
Mintegy 150 millió forintnyi aranyat és
ékszert zsákmányolt egy bukósisakos
férfi egy józsefvárosi ékszerüzletbõl
pénteken délután. A rendõrség tájékoztatása szerint egy ember könnyebben
megsérült a rablásban.

ukósisakban és motoros öltözetben
volt az a férfi, aki egy Gaál Mózes utcai
irodaházba rontott be pénteken, nem sokkal délután fél négy után. Feltehetõen tudatosan választotta ki a helyszínt és az idõpontot, ugyanis az irodaház egyik ékszerüzletébe ment, ahol több tálca ékszer és
nagy mennyiségû készpénz volt. A rabló
fegyverrel kényszerítette a dolgozókat az
értékek átadására.

B
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A továbbképzést – amely a
két éve megkezdett szervezetfejlesztõ és szervezeti kommunikációs projekt folytatása – Pilisen tartották meg 25 szakember
részvételével. A tréninget Rácz
Lajos pszichológus vezette, ezúttal a konzultációs és tárgyalási technikák, illetve az idõ- és
energia-gazdálkodás volt a fõ
téma.
„Elsõsorban a rendvédelemben dolgozó, ügyfelekkel,
áldozatul esett emberekkel
kapcsolatba kerülõ szakembereknek szólt a tréning többek
között arról, hogy hogyan indítsanak egy-egy beszélgetést,
miképpen tehetõ hatékonyabbá egy tárgyalás. Mindezek
mellett kiemelten fontos, hogy
mindkét fél elégedetten váljon
el a másiktól” – mondta
Koscsóné Kolkopf Judit, a józsefvárosi projekt szakmai vezetõ-helyettese. Az eseményen
részt vett többek közt Zentai
Oszkár, a JÁSZER elnöke, Mol-

A modellprogramról
Józsefváros önkormányzata,
Budapest Fõváros Kormányhivatala és a Budapesti Rendõrfõkapitányság 2013 márciusában indította el a Bûnmegelõzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi programmal
(TÁMOP-5.6.1-C-11/1-20110002) elnevezésû projektet. A
célja a helyi áldozatvédelmi és
bûnmegelõzési rendszer erõsítése, az áldozattá vált személyek sérelmeinek kezelését
végzõ ellátórendszer hatékonyságának növelése. Bucsek Gábor, Budapest rendõrfõkapitánya korábban azt mondta,
hogy a példaértékû józsefvárosi programot minden kerületre
ki kellene terjeszteni.

nár Gábor VIII. kerületi rendõrkapitány és két kollégája, a
BRFK munkatársai, illetve további józsefvárosi szakemberek mellett a Budapest Fõváros
Kormányhivatal munkatársai,
valamint
áldozatvédelemi
szakemberek.

ingzsebébe nyúlva kivette a pénztárcáját
az abban található személyes iratokkal és
készpénzzel együtt. Nem sikerült észrevétlenül végrehajtania tettét, a férfi megfogta
a nõ kezét, aki így elejtette a pénztárcát, és
elmenekült a helyszínrõl. A férfi ezt követõen a közelben tartózkodó rendõröktõl
kért segítséget, akik 10 percen belül a helyszín közelében elfogták a gyanúsítottat. A
Letépték a csipogót
kerületi rendõrkapitányságra állították elõ,
A Kerepesi úti bevásárlóközpont egyik üz- ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
letében Sz. Zita (19 éves) és társa, K. Dorina
(22 éves) budapesti lakosok szeptember 2- Aranylánc volt
án, 15 órakor magukhoz vettek több ruha- a kiszemelt zsákmány
nemût, melyekkel az üzlet próbafülkéjébe A fiatalkorú
mentek. Ott az áruvédelmi eszközöket el- R. D. (14 éves)
távolították, majd a ruhákat táskájukba és társa, B.
(21
rejtve fizetés nélkül kívántak távozni, Róbert
azonban mégis lebuktak, elfogták õket. A éves) szeprendõrség lopás vétségének elkövetése mi- tember 8-án,
délben a Sziatt indított eljárást ellenük.
gony utcában
Pénztárcát akart lopni
megpróbálták kitépni egy idõs hölgy
Szeptember
nyakából az arany nyakláncát, azonban
4-én délután,
ez nem sikerült. Így zsákmány nélkül mea Szigony utnekültek el a helyszínrõl. A józsefvárosi
cában L. Jákapitányság nyomozói beazonosították,
nosné egy, a
majd elfogták az elkövetõket. Ellenük locsomagjaihoz
pás vétség elkövetése miatt indított eljálehajoló férfi
rást a rendõrség.
A cég egyik tulajdonosának elmondása
szerint a támadó tizenöt tálca ékszert és
aranyat rabolt el. A rabló, mielõtt elmenekült, összeverekedett az iroda egyik munkatársával, aki a dulakodás során könnyebben megsérült, hozzá mentõt kellett hívni.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883, www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁS
„BOROSTYÁN” Kárpáti
Tamás
Munkácsy-díjas
festõmûvész kiállítása
 A megnyitó idõpontja: szeptember 18. péntek,
18 óra
 A kiállítást megnyitja: P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész
 Program: „El Camino – anno” (középkori spanyol zarándokénekek). Elõadók:
Gyüdi Eszter – ének; Haraszti Dóra – furulya.
A kiállítás megtekinthetõ:
szeptember 11. – október 8.
TÁRLATVEZETÉS: szept. 28., hétfõ, 18 óra
FILMKLUB – „Mûvésztársakról filmnyelven”: október 6., kedd, 18 óra. Vendégünk
és beszélgetõtársunk Kárpáti Tamás.
A belépés a kiállításra és a kapcsolódó
programokra díjtalan.
A tárlat hétköznap 9–18 óráig, szept. 19-én,
szombaton 10–14 óráig látogatható.

Zongorán közremûködik: Papp Gyula
mûvésztanár
A program az Ars Sacra Fesztiválhoz
kapcsolódik.
A belépés díjtalan.

10–14 óra Baba-mama klub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak
11 óra: Écsi Gyöngyi meseszínháza: Angyalbárányok
A belépés díjtalan.

Giusto Kamarazenekarból alakult vonóstrió vendégjátéka
szeptember 25., péntek, 19 óra
Mûsor: Haydn: Vonóstrió, Hob. XVI:40;
Beischer-Matyó Tamás: Grey and White VETÍTÉSES ELÕADÁS –
Serenade for Summer Nights; Beethoven:
KÉPZÕMÛVÉSZET
Szerenád, op. 8.
Szakrális képek A belépés díjtalan.
ikonográfiai sajátosságai – az An- MESÉS MUZSIKÁK –
gyali üdvözlettõl MUZSIKÁS MESÉK
Bérletes gyeJézus születéséig
rekprogramElõadó: Sipos Endsorozat óvore mûvészetfilozódásoknak,
fus
kisiskolásokszeptember 22.,
nak
kedd, 15 óra
Az elõadás az Ars
 szeptember 25., péntek
Sacra fesztivál programsorozat része.
10 óra: Gryllus Vilmos-koncert – Szüreti
A belépés díjtalan.
mulatság
HANGVERSENYEK
10-12 óra: Napszekér Játszóház: szõlõpré„Fohász az isteni irgalmasságért” – a Jó- selés, mustkóstoló, madárijesztõ-készítés
zsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye
 szeptember 22., kedd, 19 óra
Jegyárak: kedvezményes csoportos alkalDalok és áriák barokk, klasszikus és ro- mi belépõ (10 fõtõl): 700 Ft/fõ/alkalom;
CSALÁDI ÉS
mantikus szerzõk mûveibõl (Bach, Hän- kedvezményes csoportos bérlet: (10 fõGYEREKPROGRAMOK
del, Durante, Pergolesi, Stradella, Beetho- tõl): 1500 Ft/fõ/3 elõadás. 3 tetszõlegesen
„Engedjétek hozzám jönni” – Ars Sacra ven, Schubert, Mendelsohn, Verdi, Bizet, választható pénteki vagy iskolai elõadási
Fesztivál Családi nap
Puccini, Mascagni, Fauré).
napon zajló programra érvényes az évad
szeptember 19., szombat
Elõadók: Banai Sára, Bartha Eszter, Kará- során 2015. december 31-ig.
10-14 óra: Jeles napok játszóháza: mé- csonyi Linda, Zöld Ildikó, Kárpáti Attila, Egyéni alkalmi belépõ (gyerek, felnõtt) a
cseskészítés, gyertyamártás, rózsaablak – Kecskés Sándor, Kozári János, Portisch La- Gryllus koncertre: 1500 Ft (klubkártyával
üvegfestés
jos, Tarnai Dávid, Zábó Gyula.
1300 Ft).

JÓZSEFVÁROSI
NEMZETI ESTEK
A Jobbik józsefvárosi
szervezete szeretettel
meghívja Önt
AKTUALITÁSOK:
MIGRÁCIÓ ÉS
40+ NYUGDÍJ
címû nemzeti estjére.
ELÕADÁST TART
Dúró Dóra, országgyûlési
képviselõ és Volner János,
országgyûlési képviselõ, a
Jobbik alelnöke
Idõpont: 2015. szeptember
23., szerda, 18 óra
Helyszín: Budapest, VIII.
Baross u. 126.
INFORMÁCIÓ: Huszár
Péter, tel: +36 703 723 120
www.jozsefvaros.jobbik.hu

Képzés munkanélküliek számára
Szerezzen támogatást induló vállalkozásának!
Újra ingyenes tréningre várják a vállalkoz- vállalkozás elindítását tervezi, szakértõi segítni vágyó álláskeresõket a H13-ban. A két- séggel készítheti el üzleti tervét egy kétnapos
napos képzésen szakértõi segítséggel dol- tréning keretében a H13-ban.
gozzák ki üzleti terveiket a résztvevõk,
A képzés díja bruttó 45.000 Ft, amely költsémellyel vissza nem téríget teljes egészében megtendõ támogatásra pátéríti a pályázatot befogalyázhatnak.
dó kerületi Kormányhivatal.
Budapest Fõváros
A tréning idõpontja:
Kormányhivatala
2015. szeptember 22.
„Pályázat az álláskeresõk
(kedd) és 24. (csütörtök),
vállalkozóvá válását elõ9.00–16.00 óra
segítõ támogatásra” elneHelyszín: H13 Diák és
vezésû programja akár 2
Vállalkozásfejlesztési
millió forint vissza nem térítendõ támogatást Központ (1085 Budapest, Horánszky u. 13.)
biztosít a jelentkezõknek egy megfelelõen elJelentkezni a dr.laczko.zsuzsa@gmail.com,
készített üzleti terv benyújtása és elbírálása illetve a soregiv@gmail.com e-mail címeken
után. Ha Ön jelenleg munkanélküli, és saját lehet.

A
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MOZAIK
10.30-kor „A NÉPEK IGAZA” címmel
kiállítás nyílik Márton Áron püspökrõl.
11 órától vetített képes összeállítás lesz a
Az Erdélyi Érsekség búcsúja Szent Mihály
fõangyal ünnepe, szeptember 29., egyben szentéletû fõpásztorról, majd Dr.
egykori híres fõpásztoruk, Márton Áron Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
mutat be szentmisét Márton Áron püspök
püspök halála napja (1980).
hitvalló boldoggá avatásáért.
Elõtte vasárnap, szeptember 27-én,
A kiállítás megnyitóján és a
10.30-ra szeretettel hívunk és várunk
szentmisén közremûködik:
a Gyulafehérvári Érsekséggel közösen
Budai Ilona, Magyar Örökszervezett eseményre mindenkit, különö- ség-díjas énekmûvész.
sen a Magyarországon élõ, vagy itt tartózA helyszínen Márton Áron
kodó erdélyieket
a VIII. kerület, Rezsõ téri Magyarok püspökkel kapcsolatos kiadványok, könyvek és publikációk,
Nagyasszonya templomba.

MEGHÍVÓ

valamint írásait közreadó tematikus kötetek kedvezményes áron vásárolhatók meg.
Vargha Miklós Péter esperes, plébános és a
Tisztviselõtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia közössége
Ki volt Márton Áron?
Szeptember 25-én, Lakiteleken lesz a neves erdélyi
püspökrõl szóló vetélkedõ
döntõje a Kárpát-medence
fiataljainak. A püspök többek közt egyedülálló módon
a szószékrõl emelte fel szavát Kolozsváron 1944-ben az
üldözött zsidók mellett.

Megmérkõztek a kerületi önkormányzatok focicsapatai
Hetedik alkalommal rendezték meg a Budapesti Kerületek Önkormányzati Foci Tornáját. Szeptember 11-én, a
második kerületi Oxygen Buda Sportcentrumban zajlott
a bajnokság, ahol Józsefváros önkormányzatának csapata a negyeddöntõig jutott. Az esemény fõvédnöke Tarlós
István, Budapest fõpolgármestere volt.
Dr. Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes nyitotta meg a
focitornát, ahol tizenkilenc, fõvárosi önkormányzati dolgozókból álló futballcsapat versengett az elsõ díjért.
A bajnokságot a tavalyi gyõztes kispestiek nyerték, de szépen teljesítettek a Józsefvárosi Önkormányzat munkatársai
is, a csapat Sára Botond alpolgármester vezényletével a negyeddöntõig jutott.
Idén kísérõ rendezvényként elõször került sor a Fõfoci Kupa kispályás tornára is, amelyen nyolc fõvárosi közüzemi és
szolgáltató vállalat mérte össze a tudását.

Egyetlen szemüveg közelre és távolra?
HOYA multifokális szemüveglencsék most 35% kedvezménnyel
és 3–6 hónap megszokási garanciával.
Próbálja ki kockázat nélkül!
További részletek az üzletben.
2015. szeptember 1.– 2015. október 31.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Szilva
zletes, frissítõ gyümölcs, tápanyagokban azonban nem túl
gazdag. Nem tartozik a
legkisebb energiatartamú gyümölcsök közé,
szénhidráttartalma sem
kevés. Legfõbb elõnye a rosttartalma, ezért a
bélrenyheségnek, székrekedésnek jó ellenszere. Erre a célra nyersen a leghatásosabb, de a
belõle készült lekvár, dzsem is hasznos. Legyünk óvatosak, mert az arra érzékenyeknél
puffadást, hasi görcsöket okozhat. Cukorbetegek és fogyókúrázók csak mértékkel fo-

Í

Cider,
a frissítõ nedû
lmabor, almasör néven
is hívhatjuk, mert almából, erjesztéssel készített,
kellemes, üdítõ, szénsavas
alkoholos ital. A hagyományos sör és a szõlõbor legjobb tulajdonságait ötvözi.
Szénsavassága, üdítõ, hûsítõ jellege ebben az elhúzódó
nyárban azonos a sörével.
Gyümölcsös íze a legjobb
rozé- vagy fehérborokra
emlékeztet. Kifejezetten
olyan ital, amire könnyû rászokni, ráadásul semmiféle
káros mellékhatása nem ismert. Ugyanakkor bõvelkedik antioxidánsokban és
fenolokban, amelyek köztudomásúan csökkentik a
szív- és érrendszeri betegségek és a rák elõfordulásának kockázatát.

A

gyasszák. Magas víztartalma miatt nagyon jó szomjoltó. Antioxidáns-tartalma
hátráltatja az öregedést.
Salaktalanító, vizelethajtó,
étvágyfokozó hatású. Az
idegrendszert is serkenti.
Javítja az immunrendszer
ellenálló képességét, szívés érrendszeri betegségekkel szemben is véd.
A hûtõben viszonylag sokáig eláll, kitûnõen
fagyasztható és aszalható gyümölcs. Kevés
olyan népszerû aszalvány van, mint az aszalt
szilva. Húsok töltelékeként, édességekben,
vendégváróként szalonnába tekerve és megsütve igazi ínyenc csemege.

Fehér blúz,
az örök divat

farmerral kényelmes, szoknyával
csinos. Munkába bármilyen kosztüm alá tökéletes. Sállal, nyaklánccal kiegészítve egyéniségünket
ivatok jönnek-mennek, de ez
tükrözõ hatást érhetünk el. Rétea klasszikus darab mindig
gezhetjük pulcsival, s ha alulra sömarad. Lehet rövid vagy hosszú
tét farmert választunk, bárhol megujjú, szûkített vagy egyenes szaállja a helyét. Esti buliba akár szokbású, a lényeg, hogy mindig elenyával vagy nadrággal párosítva,
gánsak leszünk benne. Alapruhamagas sarkú cipõvel igazán trendi.
tárunk egyik fontos darabja, bizÉrdemes befektetni egy jó minõsétos segítséget jelent, ha nincs mit felven- gû pamut- vagy selyemblúzba, ami éveken át
nünk. Feltûrt ujjal lezser, blézerrel elegáns, velünk marad.
Kiss Éva

D

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

A tökéletes szilvás gombóc
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 20 dkg liszt, egy nagy evõkanál búzadara, 2 evõkanál olaj, 1 tojás, zsemlemorzsa, só, 10-15 szem szilva, fahéjas porcukor.
Elkészítés: A krumplit héjában megfõzzük, majd összetörjük. Az olajjal, a liszttel
és a tojással összedolgozzuk, sózzuk. Ösz-

szegyúrjuk és fél centi
vastagra nyújtjuk. Nyolc
centis kockákat vágunk
belõle. Mindegyik közepébe egy szem szilvát teszünk, amibe a mag helyére fahéjas porcukrot töltünk. A négyszögek sarkait összehajtjuk, és lisztes kéz-

zel gombócokat formálunk belõle. Forrásban levõ vízbe tesszük, megvárjuk, amíg a víz felszínére
felemelkednek, és 3-5 percig fõzzük. Szitakanállal
kiemeljük, lecsepegtetjük,
megforgatjuk a zsemlemorzsában. Tálra rakjuk, fahéjas porcukorral szórjuk le.
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MOZAIK
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
közérdekû tájékoztatója
MEGHÍVÓ
Kedves klubtagok, leendõ klubtagok!
Újraindul a Józsefvárosi Cukorbetegek Klubja!
Idõpont: 2015. szeptember 29., kedd, 15.00
Téma: A lelki egyensúly fenntartásának szerepe az
életünkben Elõadó: Kovács Gabriella, szakpszichológus
Figyelem!
Az Auróra utcai szakrendelõ felújításának idejére
a cukorbeteg klub helyszíne (átmenetileg)
megváltozott!
Helyszín: Cukorbetegek Budapesti Egyesületének
Székháza (CBE): V. kerület, Kálvin tér 5., 1 emelet
Felhívjuk a figyelmet, hogy a megjelentek részére lehetõség nyílik régi vércukormérõik ingyenes kicserélésére.
Kérem, hozzák magukkal régi, megunt, rossz
készüléküket és egy újjal távozhatnak!
Kuszák Ildikó klubvezetõ

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
közérdekû tájékoztatója
A szakrendelõ elérhetõsége
az alábbiak szerint változott:
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy az Auróra utcai Szakrendelõ
központi telefonszáma:
06/1/790-4600, valamint,
betegelõjegyzés/recepció telefonszáma:
06/1/790-4720.

Kulturális Örökség Napjai Józsefvárosban is

Apróhirdetés
Vízóra-szerelés vagy -csere, teljeskörû ügyintézéssel. Tel: 251-4912
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
OKJ-s dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
www.kaszaszakkepzes.hu.
E-000766/2014
Borostyán ékszert aranyáron 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
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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
Budapest belvárosában mûteremlakást keresek, illetve bérleti jogát átvenném. Tel.:+36-30-253-4838
Üvegezés! Ablakok, ajtók, kirakatok,
üvegezése. Hõszigetelõ üvegek, tükrök beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Tel: 06-30-266-4666
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljes
körû, márkafüggetlen gázkészülékjavítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438

Háromszáznál is több helyszín nyitja meg kapuit és több
mint 650 programmal és máskor nem látható épületrészek
bemutatójával várják a látogatókat a Kulturális Örökség
Napjain, szeptember 19-én és 20-án. Józsefvárosból több
mint tíz helyszín csatlakozott az eseménysorozathoz.
Ezeken a napokon bárki ingyen megtekintheti hazánk értékes
mûemlékeit és emlékhelyeit. Józsefvárosban megnyitja kapuit a
Természettudományi
Múzeum, a Magyarok
Nagyasszonya templom,
a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága, a
Nyugdíjbiztosítási Székház, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem és
még sok más lakóépület
és intézmény is. Sétákat tehetnek az érdeklõdõk a Mikszáth tér és
a Pollack Mihály tér épületeiben, a Károlyi családhoz köthetõ palotákban. Programokkal várja a látogatókat a Fiumei úti Sírkert, a
Nemzeti Múzeum, a Rendõrmúzeum is. A programok ingyenesek, de regisztrálni kell a www.oroksegnapok.hu oldalon.

HIRDETÉS

Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
határozatlan idejû közszolgálati jogviszonyban, közterület-felügyelõ munkakörre
Az ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben
meghatározott feladatok.
 a közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött
tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése;
 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 közremûködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 közremûködés a társadalmi bûnmegelõzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenõrzésében;
 közremûködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában;
 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány
jogszerû használatának és birtoklásának az ellenõrzése;
 a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elõl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti jármûvel
történõ várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenõrzése és a fizetés elmaradása esetére elõírt
jogkövetkezmények alkalmazása.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvõképesség,
 büntetlen elõélet,
 legalább középfokú iskolai végzettség,
 vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 közterület-felügyelõi vizsga,
 közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
 rendõrtiszti fõiskolai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
– a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
– eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
A benyújtás határideje: folyamatos
A pályázatokat postai úton, illetve személyesen a Józsefváros
Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (1082
Budapest, Baross utca 63-67.), vagy a Jegyzõi Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen
keresztül lehet benyújtani.
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