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Friss közvélemény-kutatás:
Javult a józsefvárosiak biztonságérzete

KÖZBIZTONSÁG

A kerületiek szerint javult a közbiztonság
Jobb a rendõrség és a lakosság viszonya is a kutatás szerint
A józsefvárosi lakosság biztonságérzetét jelzõ mutató 25 százalékkal, a rendõrség, a polgárõrség, az önkormányzat bûnmegelõzési munkájával való elégedettségi mutató pedig 20 százalékkal nõtt 2014-re az elõzõ évhez képest – közölte a Tárki Társadalomkutatási Intézet a napokban közzétett felmérésében.
A kerület közbiztonságát érintõ intézkedései, nagyszabású fejlesztései, a bûnmegelõzési és áldozatsegítõ szakmai koncepciói meghozták az eredményt. A
közvélemény-kutatás szerint Józsefvárosban javult a közbiztonság: az emberek nyugodtabban sétálnak az utcán.
Az eredmény önmagáért
beszél: a kutatás szerint
a józsefvárosi lakosság
mind Budapest, mind a
kerület, mind a szûkebb
lakókörnyezetet vizsgálva sok tekintetben javulást tapasztalt. Pozitívan
változott a közbiztonság,
a rendõrség és a lakosság
kapcsolata, jobban észrevehetõ a polgárõrség jelenléte, jobb a vagyonvédelmi eszközökkel való
ellátottság, javult az áldozatok segítése.
A fokozott rendõri jelenlét nagyobb biztonságot nyújt

z elmúlt években a közbiztonságért, az élhetõbb Józsefvárosért tett
fejlesztések jelentõs változást hoztak a kerületben. A Tárki Társadalomkutatási Intézet 2013 és 2014 õszén végzett
adatfelvételt Józsefvárosban azt vizsgálva,
hogyan változott a lakosság biztonságérzete, a rendvédelmi intézmények megítélése,
az áldozatsegítõ osztály ismertsége, megítélése. A 2013-ban indult „Bûnmegelõzés
és Áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi
Modellprogrammal” címû, szakmai koncepcióban megfogalmazott célok szociológiai megalapozottságát kutatva született
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180 új kamera õrzi a kerületiek nyugalmát

lõ is az utcán, kétszeresére nõtt a kerületõrök száma, 2013-ban pedig megalakult a
józsefvárosi polgárõrség is.
A Tárki közvélemény-kutatása alapján a
józsefvárosiak úgy vélik, hogy 2014-re az
azt megelõzõ évhez képest sokat fejlõdött
a kerület: a lakosság 13-13 ponttal jobbnak
ítélte a közbiztonságot Józsefvárosban és a
lakóhelye közvetlen környékén is (lásd: a
táblázatot). A kutatást szakértõk körében is
elvégezték, akik szintén jelentõs javulást
éreztek ezen a téren.

Biztonságosabb közterek

A megújult józsefvárosi közterek, utcák,
átfogó kép a lakosság tájékozottságáról, társasházak, egyéb fejlesztések – amellett,
hogy szebb környezetet biztosítanak – naelégedettségérõl, biztonságérzetérõl.
gyobb biztonságérzetet is adnak az embeAz elmúlt évek nagyszabású
reknek. Mindezt alátámasztja a Tárki felméközbiztonsági fejlesztései
rése is: 2013-hoz képest tavaly a józsefvároJózsefváros önkormányzata az elmúlt
években 180 új kamerával bõvítette a kerület térfigyelõ rendszerét. 2010 óta a közterület-felügyelet mûködésére 2 milliárdot
fordított a kerület, a rendõrség munkáját
100 millió forinttal támogatta az önkormányzat, új autókat is kapott a kerületi
rendõrkapitányság és a közterület-felügyelet. Több a rendõr és a közterület-felügyesiak szívesebben sétáltak az utcákon: nõtt
az emberek biztonságérzete nappal, de
még napnyugta után is. 2014-ben 13 százalékkal nõtt azok aránya, akik soha nem félnek attól, hogy nappal áldozattá válnának
az utcán ( a 2013-as 58 százalék tavalyra 71re nõtt), és 5 százalékkal többen sötétedés
után sem félnek ettõl. A kutatásban résztvevõk szerint a kerület legbiztonságosabb része a Corvin negyed.

Hatékonyabb a bûnmegelõzési
modellprogram
A lakosság szerint 13-13 ponttal jobb a közbiztonság Józsefvárosban
és a lakóhely közvetlen környékén
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Jelentõsen nõtt azok aránya, akik szeretnének bûnmegelõzési tanácsokat kapni. 2013ban a lakosság 19, tavaly 30, míg a szakértõk 25, illetve 32 százaléka jelezte ezt. Mint
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jogsértés – 2014-ben többen fordultak a
rendõrséghez, mint 2013-ban.
A kutatás kiemeli, hogy a kerületi rendõrség és a lakosság kapcsolata az egyik olyan
terület, ahol a korábbi kedvezõtlen tapasztalatok mára pozitívvá változtak. Azaz
azoknak, akik valaha kapcsolatba kerültek a
Javult a rendõrség, a polgárõr- rendõrséggel (2014-ben 38 százalék), illetve
ség és a lakosság kapcsolata
a polgárõrséggel (8 százalék), jelentõsen jaA lakosság 17 százalékának történt a vult a megítélése a bûnüldözõ szervekkel
sérelmére jogsértés az elmúlt 5 évben, szemben.
közülük 14 százalékának egyszer, 3 százalékának többször is. Az esetek túlnyomó
részében a kárvallottak feljelentést tettek a A kutatás módszere, mintája
A kutatás során mindkét alkalommal (2013
rendõrségen.
A rendvédelmi szervekkel szemben a októberében-novemberében és 2014
növekvõ bizalom jele, hogy a kutatásban õszén) személyesen kérdezték meg a 18.
résztvevõk közül – akiket ért valamilyen életévüket betöltött lakosságot. A 2014-es
adatfelvételkor a reprezentatív mintát kiegészítették olyan válaszadókkal is, akik
részt vettek Bûnmegelõzés és Áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi Modellprogrammal valamelyik eseményén, rendezvényén. 2013-ban 735 lakost és 75 szakértõt
(Józsefvárosban dolgozókat: a szociális és
gyermekvédelmi intézmények szakembereit, a kerületi járási hivatal ügyintézõit, polgárõröket, a polgármesteri hivatal ügyintézõit), míg 2014-ben 507 lakost, 101 a
programokon részt vevõ lakost, illetve 195
szakértõt kérdeztek meg.

A rendezvényeket, eseményeket, elõadásokat szervezõ józsefvárosi modellprogramról a lakosság igen nagy aránya hallott,
10 százalékuk volt is rajta, a legtöbben a tematikus csoportfoglalkozásokon és az önvédelmi tréningeken vettek részt.

A legtöbben csoportfoglalkozásokon és
az önvédelmi tréningeken vettek részt

a kutatás kiemeli, a lakosok körében 2014ben ezen információk legfontosabb forrása
a Józsefváros újság volt. A rendõrség, a polgárõrség és az önkormányzat bûnmegelõzési munkáját a lakosok és a szakértõk is hatékonyabbnak látták 2014-ben, mint egy évvel korábban.
Nagy a fordulat az áldozatvédelem tekintetében, 2013-hoz képest már többen tudnak róla, hogy létezik tájékoztatást és szakjogászi, pszichológusi segítséget nyújtó áldozatsegítõ szolgálat. Akik tavaly Józsefvárosban kapcsolatba kerültek vele, nagyon
jóra értékelték munkáját. A szakértõk szerint az áldozatsegítés helyzete jelentõsen
javult, és Józsefvárosban jobb, mint Budapest más részein.

Jobb lett a polgárõrség megítélése is

Áldozatsegítés és bûnmegelõzés

szerepet tölt be a bûnmegelõzési
és áldozatsegítési program. Az
ülésen ismertették a napokban
elkészült „Bûnmegelõzés és Áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal –
Közvélemény-kutatás a kerületi
lakosság és a kerületi szakértõk
körében” címû felmérést. A kutatás 2013 és 2014 õszén készült a
lakosság biztonságérzete, rendvédelmi szervek megítélése, az
áldozatsegítés és a bûnmegelõzési attitûdök témakörében. A
Tárki felmérése arra jutott (ezzel
részletesen foglalkozunk az elõzõ oldalon kezdõdõ cikkben), hogy a kutatásban résztvevõ lakosság szerint a kerületben nagymértékben
javult a közbiztonság, az áldozatok segítése, a rendõrség és a lakosság kapcsolata, erõsödött a
polgárõrség jelenléte.
N.M.

Ha már egy áldozaton segítettünk, egy bûncselekményt
megelõztünk, a Józsefvárosi
Áldozatsegítõ
Szakmai
Együttmûködési Rendszer
(JÁSZER) elérte célját –
mondta Zentai Oszkár képviselõ, a JÁSZER elnöke. A
rendszer ötödik ülésén bemutatkozott a kerület új rendõrkapitánya, Molnár Gábor
rendõr alezredes, és ismertették a Tárki felmérését is. A
kutatásban résztvevõ lakosok A közterek, a közbiztonság fejlesztése és a modellprogram eredményeként,
a Tárki felmérése szerint jelentõsen javult a biztonság a kerületben
szerint a kerületben javult a
közbiztonság, az áldozatok
segítése, a rendõrség és a la- megelõzése és az áldozatsegítés. Molnár Gábor is. A rendõr alezMint Zentai Oszkár önkor- redes elmondta, a közbiztonság
kosság kapcsolata, erõsödött a
mányzati képviselõ elmondta: a mutatóinak javításában fontos
polgárõrség jelenléte.
program elsõként Józsefváros2013 tavaszán indult ban valósult meg. „Ha már egy
Ha bûncselekmény áldozatává vált, ha fenyegetve érzi
„Bûnmegelõzés és Áldo- áldozaton segítettünk, egy bûnmagát, ha megtámadták – telefonáljon!
zatsegítés Budapesten, Józsefvá- cselekményt megelõztünk, elérRendõrség: 107, 112.
rosi Modellprogrammal” kere- tük célunkat. Ugyanakkor reVIII. kerületi Rendõrkapitányság: 477-3700
tében alakult meg az áldozatok- mélem, hogy ennél jóval magaFõvárosi Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatkal kapcsolatba kerülõ szakem- sabb ez a szám.”
segítõ Osztály: 209-9338.
berekbõl álló csoport, a JÁSZER,
A program ötödik ülésén beJózsefvárosi Polgárõrség: 323-2770
amelynek hármas célja: a bûn- mutatkozott a VIII. kerületi
megelõzés, az áldozattá válás Rendõrkapitányság új vezetõje,
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A képviselõk támogatták az új rendõrkapitány kinevezését

A bûnözés nem ismer kerülethatárokat
Molnár Gábor rendõr alezredest január elsejével bízta
meg a VIII. kerületi Rendõrkapitányság
vezetésével
Papp Károly országos rendõrfõkapitány. Kocsis Máté polgármester szeretné, ha a rendõrség és az önkormányzat között folytatódna a korábban
jól mûködõ, közös munka,
amelyet alátámaszt a Tárki
Társadalomkutatási Intézet
napokban publikált felmérése: Józsefvárosban jelentõsen
javult a közbiztonság. Az alezredes január 22-én mutatkozott be Józsefváros képviBucsek Gábor (balra) Budapest rendõrfõkapitánya mutatta be a
selõ-testületének, amely egyhangúlag támogatta Molnár képviselõ-testületnek Molnár Gábort, Józsefváros új rendõrkapitányát
Gábor kinevezését. Az ülésen
részt vett Bucsek Gábor rend- évben a rendõrség elindított, il- majd a Józsefvárosban jól kiépíõr dandártábornok, Budapest letve azt az intézkedési kultúra- tett kamerarendszer.
Az új kapitányságvezetõ a jöváltást végrehajtani, amit megrendõrfõkapitánya is.
kezdtünk. Úgy gondolom, eb- võben szeretné összehangolni a
z új kerületi rendõrkapi- ben a szerepben Molnár úr sike- körzeti megbízottak és az öntányt a képviselõ-testületi resen tud fellépni, a célul kitû- kormányzati képviselõk munülésen Bucsek Gábor, Budapest zött feladatokat véghezvinni” – káját is, szoros kapcsolatot tartarendõrfõkapitánya mutatta be a fejtette ki a rendõrfõkapitány.
na fent az önkormányzattal és
képviselõknek. A rendõr danmás kerületi intézményekkel.
dártábornok kifejtette, Budapes- Az új rendõrkapitány
Erõsítené a rendõrség, a polgárten Józsefváros egy kiemelt stra- tervei
õrség valamint a közterület-feltégiai központ, a kerület statisz- Mint Molnár Gábor elmondta, ügyelõk együttmûködését. Moltikái kihatnak a fõváros teljes január elsejével egy jól mûködõ nár Gábor példaértékûnek nemunkájára. „Éppen ezért na- kapitányságot vett át Józsefvá- vezte a józsefvárosi bûnmegelõgyon fontos, hogy itt egy biztos, rosban, amelyet legjobb tudása zési és áldozatsegítõ modellstabil vezetõi állomány kezdje szerint igyekszik továbbfejlesz- program tevékenységét is,
meg, és hajtsa végre azt a mun- teni. A bûnözés nem ismer kerü- amelynek folytatását mindenkát, amit Budapest rendõrfõka- lethatárokat, ezért a jövõben Jó- képpen támogatja.
zsefváros új rendõrkapitánya
pitányaként célul tûztem ki.”
A rendõrkapitány fontosnak
Bucsek Gábor rendõr dandár- szorosabbra fûzi a kapcsolatot a tartja a lakosság tájékoztatását,
tábornok röviden vázolta Mol- környezõ kerületekkel: tervei illetve a rendõrség és a józsefnár Gábor pályáját, kiemelve, között szerepel, hogy a közeli városiak kapcsolatának továbhogy korábban mind a felderí- kapitányságokkal, polgárõrök- bi javítását. Véleménye szerint
tés, mind a bûnmegelõzés terü- kel, közterület-felügyelõkkel a bûnmegelõzés területén a
letén példaértékû eredményeket közösen szerveznek nagyszabá- rendõrségnek nyitnia kell az
ért el. „Képes azt a folyamatot sú akciókat. A kerületi bûnüldö- iskolák, a pedagógusok, a szütovábbvinni, amit az elmúlt 4-5 zésben kiemelt szerepet kap lõk irányába, hiszen a gyerme-
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Az ifjú mártírra
emlékeztek
alálának évfordulóján megkoszorúzták Bauer Sándor emléktábláját a
Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A virágokat Guzs Gyula önkormányzati képviselõ és Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere helyezte el.
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kek védelme kiemelten fontos.
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság új vezetõjének fõbb célkitûzése a közterületeken elkövetett bûncselekmények csökkentése mellett a rendõrség intézkedési kultúrájának további
fejlesztése, és egy lakosság-centrikus, polgárbarát rendõrség létrehozása.

Javuló közbiztonság
Józsefvárosban
Kocsis Máté polgármester a
képviselõ-testület ülésén elmondta, szeretné, hogy a kölcsönös bizalmon, egymás támogatásán alapuló, és egyre inkább
eredményeket hozó együttmûködés a rendõrség és az önkormányzat között továbbra is
fennmaradjon. „Ennek köszönhetõen értünk el oda, hogy a
Tárki Társadalomkutatási Intézet friss felmérése alapján a józsefvárosiak szerint jelentõsen –
13 százalékponttal – javult a
közbiztonság, valamint 58-ról
71 százalékra változott azok
száma, akik az utcán egyáltalán
nem félnek” – mondta Kocsis
Máté.
Mint a polgármester kifejtette,
a nagyon sok döntés – a térfigyelõ kamerák fejlesztése, a
rendõrségi mobilkonténer létrehozása, a kínai piac bezárása, a
rendõrház építése, a rendõrautók beszerzése és számos egyéb
motiváló tényezõ – kezdi meghozni gyümölcsét. „Ezt az
együttmûködést kérem a jövõben is folytassuk, az állandóság
és a stabilitás jegyében” – mondta a polgármester Molnár Gábor
rendõr alezredesnek.
Józsefváros képviselõ-testülete egyhangúlag – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – járult
hozzá Molnár Gábor VIII. kerületi rendõrkapitányi kinevezéséhez.
N.M.

Bauer Sándor 1969. január 20-án –
négy nappal Jan Palach prágai egyetemista életáldozatát követõen – nem sokkal délután egy óra után gyújtotta fel
magát a Nemzeti Múzeum elõtt. A jelenlévõknek azt mondta, tettét hazaszeretetbõl, az orosz megszállók elleni tiltakozásul követte el.
Józsefváros Önkormányzata 2012-ben
utcát nevezett el a fiatal mártírról, és
szobrot emelt emlékére a Mátyás téren.

EGÉSZSÉGÜGY
Letették az Auróra utcai szakrendelõ új épületének alapkövét

Egyedülálló intézmény jön létre
Az Auróra utcai szakrendelõ felújítása a józsefvárosiak
egészségbiztonságát szolgálja, továbbá egy olyan korszerû
épület jön létre, amely fõvárosi szinten egyedülálló lesz –
mondta Kocsis Máté polgármester az intézmény új épületének ünnepélyes alapkõletételén.

A másfél milliárd forintos rendelõ a józsefvárosiak
egészségbiztonságát szolgálja

hogy arról nemrég beszámoltunk: elindult az Auróra utcai szakrendelõ rekonstrukciója a felsõ két emelet felújításával. Ezzel párhuzamosan az udvaron is felsorakoztak a munkagépek, amelyek a gyógyszertárnak és a tüdõgondozónak helyet
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biztosító új épület alapjának kialakítását végzik.
Az új szárny ünnepélyes alapkõletételén Kocsis Máté azt
mondta: annak ellenére, hogy a
Józsefváros újjáépül program
keretében az önkormányzat felújította a kerület iskoláit, óvodá-

it, számos bölcsõdéjét, új piacot
épített és megújította a közterületeit is, a szakrendelõ korszerûsítésével még adós maradt.
„Mára jutottunk el oda, hogy
ez a mintegy másfél milliárd forintos beruházás megvalósuljon. A fejlesztés a józsefvárosiak
egészségbiztonságát szolgálja,
egy korszerû épület és profi
egészségügyi ellátás várja majd
õket” – hangsúlyozta Kocsis
Máté.
A polgármester hozzátette: a
fejlesztés megvalósulásához
szükséges pénz, 970 millió forint
Széchenyi pályázati forrásból
származik, 285 millió forintot a
Belügyminisztérium
biztosított és további
255 millió forint a Józsefvárosi Önkormányzat
önrésze.
Kocsis Máté szavai
szerint a beruházás
nemcsak hõszigetelést, nyílászárók és
burkolatok cseréjét
jelenti, hanem a szolgáltatások bõvítését
és korszerû gépek beszerzését is. Javulni
fognak a dolgozók
munkakörülményei,
és a polgármester vá-

A magyarok 70%-a szigorítaná a bevándorlás szabályait
A lakosság több mint kétharmada enyhének tartja a hazai bevándorlási törvényeket, és szigorítaná a szabályozást – derült ki a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából. Emellett
a megkérdezettek többsége
szerint az Európai Unió nem
tudná megvédeni az európai
polgárokat egy, a párizsi terrortámadáshoz hasonló merénylettõl.
január 7-ei párizsi terrortámadás, amelyben tizenketten vesztették életüket az
egész világot megrázta – emlékeztet közleményében a kutatóintézet. A merénylet kapcsán
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egyrészt aggályok merültek fel,
hogy mennyire érezhetik magukat biztonságban az emberek az Európai Unióban, másrészt a bevándorlásügy kérdése
is több fórumon elõkerült.
A Századvég felmérése a felnõttkorú magyar lakosság véleményét vizsgálta meg a biztonsággal és bevándorlással kapcsolatos kérdésekben. A kutatás
eredményei alapján a megkérdezettek 70 százaléka tartja enyhének
a hazai bevándorlási törvényeket.
A lakosság több-

sége egyébként politikai szimpátiától függetlenül támogatná
a szabályozás szigorítását. A
baloldaliak 56, a középen állók
65, valamint a bizonytalan választópolgárok 59 százaléka
szigorítaná a szabályozást,
csakúgy, mint a jobboldaliak 85
százaléka.

rakozásai szerint csökken az évi
325 ezer orvos-beteg találkozó
is. Hozzátette: bízik abban, hogy
az Auróra utcai szakrendelõ
Budapesten kerületi szinten is
egyedülálló létesítmény lesz felszereltségével és ellátásaival.
A rendelõ fõigazgatója, Dr.
Koroknai András megköszönte
az önkormányzatnak, hogy kiemelten kezeli a szakrendelõ és
ezzel együtt a kerületi egészségügy megújulását, majd a polgármesterrel közösen elhelyezték
az új szárny szimbolikus alapjába az idõkapszulát az utókor
számára.
A felújítás a fõépületben fentrõl lefelé, szintenként halad, így
a kivitelezés közben is folyamatos lesz a betegellátás. A munkálatok ideje alatt a józsefvárosiak
türelmét és megértését kérte a
polgármester.

Ami az Európai Unió biztonságát illeti, a lakosok többsége
kételkedik Brüsszel védelmében. A megkérdezettek 61 százaléka úgy véli, hogy az Európai Unió nem tudná megvédeni az európai polgárokat a párizsihoz hasonló támadásoktól.
Nem vagyunk a kiemelt terroristacélpontok között, Magyarországon nincs közvetlen
terrorfenyegetettség –
mondták egybehangzóan
a parlament nemzetbiztonsági bizottságának
zárt ülése után nyilatkozó
kormánypárti és ellenzéki képviselõk, megjegyezve: a terrorizmus elleni
kérdésekben többpárti,
össznemzeti konszenzusra van szükség.
F.R.
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VÉLEMÉNY

Nézõpont

Bevándorláspolitika

A bevándorlás kérdése itt Józsefvárosban egy nagyon közelrõl ismert
probléma. A kerületben jellemzõen magas a bevándorlók száma.
Sokan érkeznek ide hozzánk az Európai Unión kívülrõl, és kérnek különbözõ indokokkal menekültstátuszt.
A probléma ott kezdõdik, hogy
sok esetben például politikai
okokra hivatkoznak, pedig gyakran olyan országból érkeznek, ahol ez nem lenne indokolt. Õk csupán anyagi
szempontok miatt, gazdasági bevándorlókként jelennek
meg nálunk. Mindemellett a menekültek integrálására
tízmilliós nagyságrendben költ az önkormányzat. A státuszt kérõk egy része ennek ellenére nem jelenik meg az
integrációt segítõ Családsegítõ Központnál. Egyszerûen
eltûnnek, és nem tudni, hogy hol és mibõl élnek. Vagyis
egyrészrõl komoly anyagi terhet rónak az önkormányzatra, pedig ezeket az összegeket lehetne egészen más, a
józsefvárosiak érdekeit szolgáló célokra fordítani. Másfelõl a józsefvárosiaktól sokszor hallom én is, hogy amikor a magyar családok egy részét érzékenyen érinti
munkanélküliség és veszélyben van sokak megélhetése,
akkor harmadik világból érkezõ gazdasági bevándorlók
ne jöjjenek ide azért, hogy esetlegesen elvegyék a munkalehetõségeket. Mindezeken túl egyes bevándorlók illegális úton biztosítják megélhetésüket, kapcsolatba kerülnek a szervezett bûnözéssel, ami rontja a közbiztonsági
helyzetet is.
Úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat kezelni
kell, a visszaéléseket meg kell szüntetni, amihez szigorúbb bevándorláspolitikára van szükség. Ez a józsefvárosiak érdeke is.
Szilágyi Demeter, a Fidesz-KDNP
józsefvárosi képviselõje

Je suis Charlie!
A Charlie Hebdo szerkesztõsége és
munkatársai ellen elkövetett merénylet aljas terrortámadás volt. Súlyos csapás Európára, a sajtó- és véleményszabadságra, és az ezeket az
értékeket magáénak valló felvilágosult demokrata világra, a nyugati civilizációra.
Magyarország a jogállamiság és a
véleményszabadság szempontjából Európa legelmaradottabb országai közé süllyedt az elmúlt négy évben. Elkeserítõ, de érthetõ, hogy François Hollande, a Francia
Köztársaság elnöke nevében hivatala is magyarázkodásra kényszerült, amikor Orbán megjelent az automatikusan meghívott európai állami vezetõk között. Az az erõszakos hegemónia és vazallusuralom, ami a médiát és a
sajtót uralja Magyarországon már évek óta szégyenpadra kényszerít minket.
A rasszista kártya kijátszása pedig a kínos helyzet kezelésének egy szánalmas és alpári módja. Persze az Or-
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A legfontosabb, hogy kimondjuk,
hogy Párizsban terroristák öltek, és
nem bevándorlók. A terrorellenes
fellépés során meg kell találni a
nemzeti minimumot, amelynek
nem szabad, hogy sok köze legyen
a bevándorláshoz. A párizsi gyilkosok Franciaországban született
francia állampolgárok voltak.
Magyarországon alig vannak
olyanok, akinek ne lennének bevándorló (tót, sváb, zsidó,
stb.) õsei, sõt mi magyarok is bevándoroltunk a Kárpátmedencébe, ezt Honfoglalás néven tanítják az iskolákban.
Az interneten terjedõ grafikák is rámutatnak, hogy az aradi 13-ból négy maradna bevándorlók nélkül, és még a Fidesz-frakciónak is van gazdasági bevándorló tagja (Daher
Pierre). Józsefvárosnak 11 nemzetiségi önkormányzata
van. Azért sem értjük a bevándorlással kapcsolatos éles
kormányzati kijelentéseket, mert statisztikák szerint a Magyarországra bevándorlók kétharmada határon túli magyar.
Több egybehangzó felmérés szerint a nem tömeges bevándorlás a gazdaságnak hasznos, a hátrányok akkor jelentkezhetnek, ha egy ország nem törõdik a bevándorlókkal, azzal, hogy megtalálják a helyüket egy ország életében. Azt gondoljuk, hogy a társadalom sokszínûsége érték, és Magyarországon európai összehasonlításban is kevés a bevándorló. Európai szemmel nézve már más a helyzet, mindenképp többet kell tenni, hogy ne az Afrika felõl
menekülõk lélekvesztõinek tragédiáitól legyenek hangosak a hírek.
Az LMP abban nem lesz partner, hogy a terrorizmus elleni
fellépésre hivatkozva korlátozzák a magyar emberek szabadságát, alapvetõ jogait.
Jakabfy Tamás,
az LMP józsefvárosi képviselõje

bán által is sokat szidott politikai korrektség szabályaira
taktikusan ügyelve a Fidesz nem arabozik, feketézik
vagy albánozik, csak éppen a gazdasági bevándorlók ellen hergel. A lényegen persze ez nem változtat.
A bevándorlókról: nincsenek sokan, de amíg Magyarország nem a világ legszegényebb országa és nem egy elzárt sziget, addig bevándorlás lesz. És amíg nem a leggazdagabb, kivándorlás is lesz. A korszerû politika nem
uszít ellenük, vagy imádja õket, hanem gondoskodik arról, hogy a lehetõ legjobban beilleszkedhessenek új hazájuk soraiba, ugyanúgy betartsák a szabályokat és részesüljenek a lehetõségekbõl, mint a bennszülöttek (mint
például Magyarországon mi, magyarok).
De az ellenségkép mindig jó kábítószer. Errõl már sokszor meggyõzõdhettünk. Ahogy a nem létezõ pirézeket,
úgy az amúgy konkrétan ismeretlen gazdasági migránsokat is elõszeretettel gyûlölik majd, ha ez a divat. Aki pedig éppen felbosszantja az embert, abban majd
éppen felismeri … a gaz… dasági bevándorlót!
Komássy Ákos elnök,
az MSZP józsefvárosi képviselõje

VÉLEMÉNY
Mûszaki határzár kell!
Nem sértegethetek és provokálhatok
folyamatosan valakit, mert fennáll a
veszélye, hogy mérges lesz, és nem a
megfelelõ módon reagál – mondta Ferenc pápa a francia szatirikus hetilapban megjelent karikatúrákra utalva.
A párizsi merénylet rávilágított egy
Európát régen feszítõ problémára: a
Nyugat-Európában élõ, az európai keresztény kultúrától távol álló bevándorlók tömeges integrálása sikertelennek bizonyult. Számuk olyan mértékben megnõtt, hogy a nagyvárosokban saját negyedeikben a saját törvényeik szerint élnek, és ezért nem is kell törekedniük a beilleszkedésre.
A nemritkán szinte írástudatlan bevándorló-menekültek
olyan országokból származnak, ahol az európai jövedelmek
töredékébõl élnek, így számukra az európai szociális juttatások jelentõs jövedelemforrásnak számítanak. A bevándorlók
gyakran háborús övezetbõl érkeznek, így az erõszaktól és a
bûnözéstõl sem riadnak vissza, a gyanútlan európaiak pedig
könnyû prédának számítanak.

A bevándorlás Magyarországon is egyre súlyosbodó probléma, amely ellen még csírájában kell fellépni, ha nem akarunk
mi is Nyugat-Európa sorsára jutni. A bevándorlók száma az elmúlt három évben a tízszeresére nõtt, a Magyarországra érkezõk általában tovább akarnak menni nyugatra, de Brüsszel tervei szerint kvóta alapján a bevándorló-menekülteket az EU peremországaiba próbálják szorítani.
Nem elég kitenni Európára a „Megtelt” táblát, hanem hatásosan meg kell akadályoznunk az ellenõrizetlen bevándorlást,
akár egy mûszaki határzár felállításával. Éppen úgy, ahogyan
az USA felépített a Mexikóval közös határán több védelmi vonalból álló, több ezer kilométeres határzárat az illegális határátlépések visszaszorítására. Európai életformánk, jóléti társadalmunk „ostrom alatt” áll, magunk és gyermekeink jövõje érdekében nem engedhetünk további gazdasági menekülteket Európába, mert ellátásuk megterheli az adófizetõket, a képzetlen
menekültek pedig semmi hasznot sem hajtanak. Az EU elõször
oldja meg a saját problémáit, aztán fog tudni segíteni a menekülteken, de úgy, hogy õk a saját országukban tudjanak boldogulni.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

A bevándorló nem terrorista, a terrorista nem bevándorló
A politikai analfabetizmusnak és szûklátókörûségnek az egyik legdurvább,
olykor rasszizmusba hajló megjelenése,
amikor valaki egyenlõségjelet tesz a bevándorlás és a terrorizmus közé. A párizsi események rávilágítottak arra, hogy
a terrorista tettesek motivációiban nem
az identitásuk, hanem a szélsõséges ideológiák játszottak nagyobb szerepet.
Az elkövetõk ugyan a muszlim kisebbségbõl kerültek ki, de
nagy hiba lenne, ha az egész muszlim közösség kerülne megbélyegzésre, hiszen Franciaországban hat és fél millió muzulmán
él békében a többségi lakossággal. Olyan lenne, mintha a fehérgalléros bûnözõk miatt minden öltönyös, nyakkendõs embert
kollektíven ítélnénk el. Magyarországnak azonban nemcsak bevándorlási, hanem kivándorlási problémája is van. 2010 óta

több százezer ember hagyta el az országot, az õ helyüket viszont a Magyarországra bevándorló szakemberek vették át.
A hazánkban élõ bevándorlók miatt a kérdéssel – a terrorizmus veszélyének tárgyalása nélkül – Józsefvárosban is foglalkozni kell. Itt is egyfajta azonosulási lehetõséget kell felkínálni
minden egyes bevándorló számára, hogy közelebb érezzék
magukat a többségi társadalom értékrendjéhez.
Kerületünkben már van hagyománya a menekültek társadalmi beilleszkedésének elõsegítésének, hiszen sok segítséget
kaphatnak a munkakeresésben, a különbözõ tanulási, nyelvtanulási lehetõségek megtalálásában, és a gyermekeik óvodába,
iskolába való beíratásában is.
Olyan Józsefvárost szeretnénk, ahol lehet különbözõ a vallásunk, a származásunk, ezer ponton különbözhet a kultúránk,
de mindannyian józsefvárosi magyar polgárként élünk, tolerálva egymás kulturális szokásait.
Simon György, a Demokratikus Koalíció
józsefvárosi képviselõje

Mi mindannyian bevándorlók vagyunk!
Nem lehet elégszer idézni államalapító királyunk Imre herceghez intézett
intelmét: „az egynyelvû és egyszokású
ország gyenge és esendõ. Ennélfogva
megparancsolom neked, fiam, hogy a
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad
és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” Józsefváros hazánk azon kevés pontja közé
tartozik, ahol tényleg élnek viszonylag nagyszámban olyanok, akik külföldön születtek: kínai vendéglõsök, vietnami,
arab és perzsa kereskedõk.
De a magyarok is „bevándorlóként” érkeztek a Kárpát-medencébe, részben az etelközi legelõk megfogyatkozása miatt:
„gazdasági bevándorlóként”. S aztán még sok-sok „beván-

dorlót” fogadtunk a történelem során: kunok, különbözõ
szláv népek, örmények, cigányok, zsidók, svábok kerestek itt
menedéket, megélhetést, új hazát. A kerületben jelenleg is 11
kisebbségi önkormányzat mûködik. Józsefvárost magyarok,
romák, németek, zsidók, arabok, afrikaiak, kínaiak együtt tették-teszik azzá, ami.
Felmérések szerint a magyar lakosság 3 százaléka tartja
problémának a bevándorlást. A korrupciót és a szegénységet
viszont nagy többségük. Nem is hagyjuk elterelni a figyelmünket a valódi problémákról, nem hagyjuk, hogy egymás
ellen hergeljék a szomszédokat, az osztálytársakat, bizalmatlanságot szítsanak az árus és vásárlója között. Józsefváros
minden lakójára egyformán büszke, és elutasítja az idegengyûlöletet. Mert mi mindannyian magyarok, s mindannyian
bevándorlók vagyunk.
Erõss Gábor, a Párbeszéd Magyarorszáért
józsefvárosi képviselõje
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KÖZTÉR
Tanuszoda a Losonci iskolában

ni, amiért az önkormányzat jóvoltából fizetniük sem kell.
Péntekenként - szintén tanrendben - gyógytestnevelést
tartanak azoknak a gyerekeknek, akinek valamilyen gerincproblémájuk van.
Hétköznap délutánonként
úszótanfolyamokat tartanak
gyerekeknek, napi 578 forintos,
önköltségi áron. Az oktatók bérét az önkormányzat fizeti.
A JIK ezen felül is szeretne
bárki számára elérhetõ sportolási lehetõséget nyújtani, a tervek
szerint hamarosan nyílt napot
tartanak, ahol az érdeklõdõk,
A kerületi iskolások a Losonciban tanulhatnak úszni
kerületi lakosok, sportegyesületek megismerhetik az uszodát.
mély vizû és 28 fokos medencét lások használják napközben. Bõvebb információ a 06-1-303hosszú évek óta a kerületi isko- Órarend szerint járnak ide úsz- 1160-as telefonszámon kérhetõ.

Kedvezményes áron várják a sportolni vágyókat
Télen-nyáron várja az érdeklõdõket a Losonci Téri Általános Iskola fedett tanuszodája. A 25 méteres medencében ingyen úszhatnak a józsefvárosi általános iskolások, délután úszásoktatást
tartanak kedvezményes áron.
z intézmény földszintjén
található uszoda egy idõben épült az iskolával, 1983-ban
adták át. 2013. január elsejétõl a
Józsefvárosi Intézménymûködtetõ Központ (JIK) üzemelteti.
A 25 méteres, feszített víztükrû,
négy sávos, 170 centiméter

A

Ökukák a Fazekasban
Már szelektíven gyûjtik a
Más iskolákban és az óvodákban is
bevezetné Józsefváros önkormányzata
az Ökuka Iskolaprogramot, ha beválik a Fazekas Mihály Általános Iskola
és Gimnáziumban kihelyezett 20 szelektív gyûjtõsziget helyes használata.
A kezdeményezés lényege, hogy a
gyerekek nemcsak a környezet védelmének fontosságát, hanem a környezettudatos gondolkodásmódot is elsajátítsák.
Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium folyosóira negyven szelektív hulladéktárolót helyeztek ki páro-

A

mányzat képviselõi, több tanulóval egyetemben vállalták, hogy elterjesztik diáktársaik körében a helyes használatot, és
célként tûzték ki, hogy év végéig az iskohulladékot az iskolában
lában természetes legyen mindenki szásával, amelyekbe a diákok külön-külön mára a szelektív gyûjtés.
gyûjthetik a mûanyag és papír alapú hulFontos, hogy a gyermekek minél elõbb
ladékot. Az Ökuka Iskolaprogram nem megismerjék a környezeti felelõsségvállacsak a gyûjtõedények kihelyezésébõl
áll, hanem része egy oktatás is, amelynek keretében a diákoknak megtanítják azok helyes használatát.
Ferenczi Attila, a gyûjtõket kihelyezõ
Recobin Kft. ügyvezetõje hangsúlyozta, hogy a mintaprogram költségeit
vállalták, de ahhoz, hogy ez széles
körben is elterjedjen, elengedhetetlen
cégek, támogatók részvétele is.
A programra azért is nagy szükség
van az iskolánkban, mert nálunk napi
12 zsák mûanyag- és
3 zsák papírhulladék
gyûlik össze, és nem
Ferenczi Attila és Egry Attila alpolgármester
mindegy, hogy azt
a program indításán
egyszerûen elégetik,
vagy újrahasznosításra kerül – emelte ki Foki lás fontosságát – mondta Egry Attila
Tamás igazgatóhelyettes. lapunknak. Az alpolgármester hangsúAz iskola vezetõje azt is lyozta azt is, hogy figyelemmel kísérik a
elmondta, a végsõ céljuk, modellprogramot, és a tapasztalatok
hogy a diákok az osztá- függvényében a józsefvárosi önkormánylyokban is szelektíven zat is támogatná bevezetését a többi kerügyûjthessék a hulladékot. leti általános iskolában és akár az óvoVarga Marcell és Dér dákban is.
Levente a diákönkorB.R.

A Józsefvárosi Polgárõrségbe várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk
tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet:
polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél,
a polgárõrség vezetõjénél.
8

KULTÚRA
Navracsics Tibor volt a vendégünk

Nemzetek Európája, nem európai nemzet

Terjesszük
a magyar értékeket

Navracsics Tibor azon az állásponton van,
hogy ne egységes európai „nemzet” létrejöttét erõltessük, hanem olyan európai közösséget építsünk, melynek alapja, hogy a
A magyar kultúra napjának alkalmából Navracsics Tibor uniós biztos volt a Jó- nemzetek minél jobban megismerjék egyzsefvárosi Galériában található Magyar Napló könyvesbolt vendége. Az oktatás, mást. A biztos szerint magyar részrõl ennek
a sport és az ifjúság témaköre mellett a kultúrát is felügyelõ EU-biztos többek lényeges eleme lenne az, hogy ne csak arra
között azt is elárulta, hogy munkájához már e-könyvolvasót használ, de szépiro- legyünk büszkék, hogy micsoda kulturális
dalmat kizárólag könyv formájában olvas.
teljesítményekre vagyunk képesek, de ezeket be is tudjuk mutatni a világnak. Ne váröszöntõjében Kocsis Máté kifejtet- dik, hogyan kommunikál, miként for- junk arra, hogy mások fedezzék fel az értéte, hogy a kultúrára soha nem lehet dul embertársaihoz.
keinket, hanem mi terjesszük ezeket. Ennek
elég figyelmet fordítani. Ezért is fontos,
fontos eleme lenne a magyar kultúrhogy olyan magyar ember felügyelje ezt A nemzeti kultúrák
a területet az Unióban, aki kiterjesztve a fontosak
tudja értelmezni a kultúra fogalmát, hi- Navracsics Tibor szavait azzal
szen a kultúra Európa jövõjének és kezdte, hogy esküje alapján õ az
fennmaradásának alapja. A polgármes- Európai Uniót képviseli, az euter a magyar kultúra napja kapcsán ar- rópai kulturális ügyeket felról beszélt, hogy a kerületben újra meg- ügyeli, nem a magyar kultúra
nyílt az Erkel Színház, beköltözött a nagykövete Brüsszelben. De kifejtette: mivel a magyar is
hivatalos nyelv az Unióban, mindenki odafigyel
arra, hogy a nemzeti érzések „nem megsértendõk”.
Számos olyan kezdeményezést említett, amelyet
Navracsics Tibor: a nemzetek minél jobban
Brüsszel azért indított el,
ismerjék meg egymást
hogy a nemzeti kultúrák
mások számára is megismerhetõek legyenek, ilyen példá- diplomácia, vagy ha úgy tetszik az
ul a mûfordítói program is. Ez azt országimázs erõsítése a szomszédaink, a részolgálja, hogy az angol nyelv gió és a tágabb értelemben vett Európa felé.
dominanciája helyett egy több- Ezért elsõsorban itt, Magyarországon kellenyelvû közeg erõsödjön meg az ne eldönteni, hogy milyen képet szeretnénk
Kocsis Máté: a kultúra Európa jövõjének
EU-ban. Csontos János, író, mo- kialakítani magunkról a világban.
és fennmaradásának alapja
A beszélgetés kötetlenebb részében felvederátor kérdésére, hogy hova helyezné magát az e-book kontra tõdött, hogy lehetne kezdeményezni az
Turay Ida Színház, valamint felújították könyv „háborúban” az uniós biztos ki- Uniónál, hogy magyar mintára vezessék be
a Józsefvárosi Galériát, és a galériában fejtette, hogy szakirodalmat (politoló- az „európai kultúra napját.” Navracsics Timegnyílt a könyvesbolt. Véleménye gia, jog) már csak e-bookon olvas, az bor végül tréfásan azt is elárulta a jelenlészerint a kulturáltság nemcsak azt je- anyag nagysága és jegyzetelhetõsége võknek, hogy õ a „legnépszerûbb” a kollélenti, hogy az ember járatos például a miatt, de ha szépirodalomra vágyik ki- gák körében, mert mint a kultúráért és
képzõmûvészet vagy az irodalom ber- zárólag papírra nyomtatott könyvet sportért felelõs biztos kaphat koncert- vagy
keiben, hanem azt is, hogyan viselke- vesz a kezébe.
meccsjegyeket.
Z.B.
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Tûzifa lett az ország karácsonyfájából
Három, nehéz anyagi körülmények
között élõ józsefvárosi család fûthet
legalább egy hónapig az ország karácsonyfájának rönkjeivel. Mint minden
évben, idén is jótékony célokra használják fel a Kossuth teret díszítõ fát,
amelybõl egy teherautónyi Józsefvárosban nyújt segítséget az önkormányzat jóvoltából.

selõ szállította ki összesen három, a Józsefvárosi Önkormányzat által kiválasztott,
szociálisan rászoruló család otthonába.
Gyakorlatilag megkaptuk a karácsonyfa
egész törzsét – mondta Kaiser József képviselõ rakodás közben. „Tudom, milyen
drága a tûzifa és tudom, hogy sokan milyen kevés pénzbõl élnek.” Hozzátette: három családon tudtunk most segíteni a Kocsis Máté polgármester által indított akcióval, de Józsefváros mindig hangsúlyt fektet a szociális támogatásokra. Legutóbb,
karácsonykor vittünk házhoz ajándékcsomagokat, de készpénzt is adtunk a hátrányos helyzetben lévõ családoknak.

fiam fogja majd felvágni a fát, aminek
nagyon örülünk – mondta Kunszt
Lajosné, aki egyedül neveli tizennégy éves
gyermekét. Csak a nagyszobát szoktuk felfûteni – folytatja, most szerencsére nem is
lenne szükség többre a jó idõ miatt.
Kunsztné egyébként egy bölcsõdében dolgozik közhasznú foglalkoztatottként, és havi körülbelül hatvanezer forintból él meg kamasz fiával együtt. Mint fogalmazott: hatalmas segítség ez a támogatás a családnak, de ezt csak az tudja megérteni, aki hasonló körülmények között
él. Látszik, hogy húsz méteres és két
tonnás fa volt, jó vastagok a rönkök
– mutatott rá pakolás közben.
A valkói erdõgazdaságból szárKaiser József önkormányzati képviselõ adta át
mazó fenyõfa törzsének rönkjeit
a rászorulóknak a tûzifát
Kaiser József önkormányzati képvi-
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Losis röplabdás gyõzelmek

Vajdás sikerek floorballban

Remekül szerepeltek a Losonci Téri Általános Iskola röplabdázói a Magyar Röplabda Szövetség
budapesti – egyben területi – korosztályos versenyein. A Manó korcsoportban taroltak a Losisok.

Kiválóan szerepelt a Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola a Kispályás Floorball Diákolimpia Országos
Döntõjében. A csapatok két
arany- és egy bronzérem mellett értékes helyezésekkel távoztak Paksról.

decemberi
viadalon a
Losonci csapata
a ”Manó” kategóriában indult
és nyert is. A januári versenyen
már három csapattal vett részt
az iskola, a „Manók” ismét gyõztek, a „Szuperminik” második,
a „Minik” pedig
negyedik helyezést értek el. Utóbbi megmérettetésen
összesen 38 együttes vett részt a budapesti régióból.
A versenyeket a Vollé! 2020 – Röpsuli program keretében rendezték. A Magyar Röplabda Szövetség 2013 októberében indította el a programot, amely kimondottan az
iskolai sportra, a sportág vérkeringésébe még be nem került játékosokra koncentrál.

A
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nyoknál a III. korcsoportban
(2002-2003-ben születettek) a vajdások lettek a bajnokok, akárcsak
a fiúknál a IV. korcsoportban. Itt
a két felkészítõ tanárt, Szakmáry
Zoltán és Borka Gábort a legeredményesebb testnevelõ-címmel
díjazták. A bronzérmet a II. korcsoportos lányok szerezték. Baán
budapesti viadalok és a re- Krisztián, Moka Eszter, Zsámgionális küzdelmek után a boki Alíz és Odor Gréta különdíjVajda Péter Ének-zenei Általános ban részesült.
és Sportiskola hét csapata is bejutott az országos döntõbe. A regionális bajnokságokon négy
arany, három ezüst és egy bronzérem került a vajdások nyakába,
akik saját korosztályaikon kívül
még a középiskolások versengésében is dobogóra tudtak állni.
A január 17-én és 18-án, Pakson rendezett országos döntõn ismét kiválóan szerepeltek a csapatok. Két arany- és egy bronzérem
mellett értékes helyezésekkel távoztak az atomvárosból. A lá-
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu
KIÁLLÍTÁS
Jónák Tamás festõmûvész kiállítása január
31-ig. Megtekinthetõ hétköznap 9-18,
szombaton 10-14 óra között. A belépés díjtalan.

FILMKLUB – „MÛVÉSZTÁRSAKRÓL FILMNYELVEN”

 január 30., péntek, 10–13 óra
10–13 óra: Farsangi kézmûves játszóház:
Maszka-mûhely - a Maszkabál álarcainak
elkészítése.
10 óra: Gryllus Vilmos: Maszkabál-koncert
A farsangi maszkabál sok-sok különös alakot rejtõ jelmezeirõl szól most a mese és a
muzsika.
Kedvezményes csoportos alkalmi belépõ
(10 fõtõl): 600 Ft/fõ/alkalom; kedvezményes csoportos bérlet (10 fõtõl): 1500 Ft/fõ,
amely 3 tetszõlegesen választható pénteki
vagy iskolai elõadási napon zajló programra érvényes az évad során 2015. május
31-ig. Egyéni alkalmi belépõ (gyerek, felnõtt): 1000 Ft/fõ/alkalom.

Boros Ferenc, Rozmán László: „Sárga, pi- JÓZSEFVÁROSI
GALÉRIA ESTEK
ros, kék – Ferkovics József útjai”
 január 28., szerda, 18 óra
 január 30.,
A vetítés után beszélgetés lesz az alkotókpéntek, 19 óra
kal, Ferkovics Józseffel, festõ- és grafikusHerczku Ági és a
mûvészel és Rozmán Lászlóval.
Banda
A belépés díjtalan.
Jegyárak: felnõtt
jegy: 1500 Ft (KlubMESÉS MUZSIKÁK –
kártyával 1200 Ft);
MUZSIKÁS MESÉK
diák és nyugdíjas
Bérletes gyerekprogram-sorozat pénteken jegy: 800 Ft (Klubkártyával 700 Ft). Jegyek
délelõtt 10 órától óvodásoknak, kisiskolá- és klubkártya elõvételben kaphatók a Jósoknak.
zsefvárosi Galéria pénztárában.

HÉTMÉRFÖLDES
CSALÁDI JÁTÉKBIRODALOM
 január 31., szombat, 10–14 óra
BábSzínJáték
10–14 óra: Bábmûhely: Barangolás a bábkészítés birodalmába - ördöngõs tölcsérbáb készítés.
10–14 óra: Csigabiga Palota Baba-mama
klub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak.
11 óra: Kemény Henrik: Vitéz László és a
csodaláda
címû produkciója
Szilágyi Barnabás elõadásában.
Az elõadás
után bábsimogató!
Jegyárak: Felnõtt jegy: 1500 Ft; gyerekjegy: 1200 Ft; családi jegy: 5000 Ft (Klubkártyával 4500 Ft). Kedvezményes Hétmérföldes bérlet: 2000 Ft/fõ (felnõtt),
1000 Ft/fõ (gyerek), amely 3 tetszõlegesen választható szombati programra érvényes az évad során 2015. május 31-ig.
Józsefvárosban élõ gyermekeknek a
szombati programokra a belépés díjtalan.

VETÍTÉSES ELÕADÁS –
UTAZÁS
 február 3., kedd, 15 óra
Velence, a karneválok városa
Elõadó: Kiss Imre Károly idegenvezetõ
tanár, történész. A belépés díjtalan.

Egy magyar Mária-történet

nyelv régies, ízes kifejezéseiben
gazdag dallamos, ritmusos verselés Mária történetét és Jézus
születését a Bibliában leírtakhoz
hûen tárja elénk, de a hangsúlyt
ötéves korában életében elõször egy közeli templomba. Régóta a születés csodájára helyezi. A
belépett egy hatalmas, csodála- érlelõdött benne tehát mindaz, rendezvény végén a hosszú sortos templom kapuján. Lenyû- amit ebben a mûben kifejez és ban kígyózó közönségnek dedigözte a látvány, magával ragad- közvetít a közönség számára. A kálás keretében alkalma nyílt
ta a hely szelleme, és különösen magyar népzenei motívumok- arra is, hogy személyesen találnagy hatással volt rá a temp- ban gazdag zene és a magyar kozhasson és beszélgessen a
lomban felállított
szerzõvel.
betlehem, a jászolA Józsefvárosi Gaban fekvõ gyerléria Estek keretében
mek Jézussal. Soa közeljövõben is
kat mesélt a katoszámos
izgalmas
naévei alatt átélrendezvényen vetekrõl is. Nehezen
hetnek majd részt az
viselte azt az idõérdeklõdõk. Január
szakot, nem érezte
30-án Herczku Ági
jól magát katonaés Nikola Parov konként, és akkoriban
certjét hallhatjuk,
ismét nagyon erõfebruár 13-án pénteteljes, nyugalmat
ken pedig Szalóki
hozó érzéssel tölÁgi és a Romengo
tötte el, amikor
együttes táncházába
egy barátjával kövárnak bennünket a
zösen ellátogatott Az esten Huszárik Kata olvasott fel Szarka Tamás mûvébõl szervezõk.

Szarka Tamás költõi estje a Galériában
A Józsefvárosi Galéria Estek
címû programsorozat keretében legutóbb Szarka Tamás
költõi estjének lehettünk
vendégei. A Ghymes együttesbõl is jól ismert, 2011-ben
Kossuth-díjjal elismert zenész, költõ és dalszövegíró
ezúttal „Mária” címû musicaljének 2014-ben megjelent
szövegkönyvét mutatta be a
közönségnek.
z est során részleteket hallhattunk a mûbõl Huszárik
Kata színmûvésznõ sodró, magával ragadó hangulatú felolvasásában, a szerzõ pedig el-elkalandozó, közvetlen stílusban
mesélt arról, hogyan fogant
meg benne ez a mû. Mesélt
gyermekkorának egyik meghatározó élményérõl, amikor
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REJTVÉNY

Rendõrségi hírek

Segítség önállóan

Hónapok óta árulták a drogot
Egy háromtagú család ellen indított nyomozást a józsefvárosi
rendõrkapitányság. A lakásukban drogot árusító két férfit és
egy nõt a napokban fogta el a rendõrség – írja a police.hu.
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság nyomozást folytat
Ny. István 59 éves, Ny.
Istvánné 57 éves és ifjabb Ny.
István 34 éves lakosokkal
szemben kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja
miatt. A rendelkezésre álló
adatok szerint a család egy józsefvárosi ingatlanban árusított drogot január 22-én. Ekkor
csaptak le rájuk a rendõrök, akik a házkutatás során kábítószergyanús anyagokat és készpénzt foglaltak le. A három elfogott személyt gyanúsítottként hallgatták ki, majd ezt követõen õrizetbe vették õket, és indítványozták elõzetes letartóztatásukat.

Segítettek a józsefvárosi zsaruk
A járõrök 2015. január 14-én kora délután a Dugonics utcában
egy mankóval meglehetõsen bizonytalanul mozgó férfira lettek figyelmesek. A férfi elmondta, hogy a balesetébõl lábadozik, egészségügyi sétára indult, azonban nagyon elfáradt. A
járõrök egy szolgálati gépkocsit kértek a helyszínre, majd elvitték a beteg férfit a szállására.
A Népszínház és a Nagyfuvaros utca sarkán 2015. január
18-án 5 óra körül a járõrök egy zavart, gyermekkorú lányt találtak. Kiderült, hogy csak dadogva tud beszélni, adatait sem
tudta megmondani. A VIII. kerületi Rendõrkapitányságra
vitték, ahol a lányt sikerült azonosítani, és végül édesanyja
vitte haza.

Apróhirdetés
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 06-70-5500269
Képeslap, régi pénz, bélyeg, kitüntetés gyûjteményeket, porcelánt, régiséget keresünk megvételre. Talál-lom papírrégiség bolt
VIII. ker. Kõfaragó u. 15. 06-1784-9719 – 06-30-286-3254

Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelánkoronák hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban.
Tel.: Kovácsné, 31-35-604, 3096-25-029
Redõnyök, reluxák készítése, javítása, állandó akciók. Hoffmann
redõny: 06-1-409-2229, 06-20523-3801, 06-30-209-5987
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Vízszintes: 1. Egy jól ismert közmondás tréfás változatának
elsõ része. 13. Házilag is készíthetõ ragasztóanyag. 14. Psziché. 15.
Páratlan harc! 16. Számnév, röv. 17. A közmondás második része.
18. Sav igéje. 19. Az ügyész képviseli. 20. Lám, itt van! 21. Olasz fizikus, az elektromos feszültség névadója (Alessandro). 23. Boszszantó, szekírozó, bizalmasan. 25. L’… c’est moi (Az állam én vagyok); XIV. Lajos mondása. 27. Tova. 28. Segmented Hypergraphics, számítógépes képfájl, röv. 30. Cluny szerzetes, a kottaírás állítólagos feltalálója. 31. Nyugalom, németül (RUHE). 33. Van
ilyen labda és katicabogár. 36. Cinlap. 38. European Tyre
Recycling Assotiation; európai gumiabroncs társaság, röv. 39. Terézia egyik beceneve. 41. Angol helyeslés. 42. Növény része. 43. A
közmondás harmadik része. 45. A hideg évszakban történõ. 46.
Kettõs tiltás. 48. Izzómárka. 50. A titán vegyjele. 52. Kettõzve Gábor, az USA-ban élõ, színmûvésznõ utóneve. 53. A zenei lassítás
(ritenuto), röv. 55. Angol tízes. 56. Az einsteinium vegyjele. 57.
Gömbölyû has. 59. Híres cukrászda névadója a Bakáts tér közelében. 61. A közmondás negyedik, befejezõ része.
Függõleges: 1. Orosz népi étel; húsos káposztaleves. 2. József
Attila filozofikus mélységû verse. 3. Boróka ízû pálinka. 4. Papíron rögzít. 5. Timót, angol változatban. 6. Kenyeret vág. 7. Rangjelzõ elõtag. 8. Gázlómadár. 9. Kis növésû. 10. Folyadékot ülepít.
11. Okozat nincs nélküle. 12. … virágai; Jávorka-Csapody népszerû könyve. 15. Épület. 19. Bor, latinul. 21. Színpadi siker biztos jele. 22. Az élelmiszeriparban betiltott színezék. 24. Én a vidámság
hangját …; Petõfi: István öcsémhez. 26. Mesterséges nyelv. 27.
Egy kis falat szamóca. 29. Kotyvalék, zagyvalék. 32. Hétfõtõl vasárnapig elõírt plánum. 34. Ijedelem, rettenet, latin eredetû szóval. 35. Sinus, röv. 37. Megleli a pincébe vezetõ utat. 40. Magyar
szappanmárka. 44. Pályaudvar része. 47. …, esõ, …; csapadékváró gyermekdal. 49. Rendfokozat. 51. Folyami delfin. 54. A rigai
varázslónak nevezett néhai sakknagymester, világbajnok (Mihail). 55. Fiókot, talicskát mozgat. 57. Pascal, röv. 58. A kálium és a
fluor vegyjele. 60. Orosz helyeslés.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre. Beküldési határidõ: február 10.
A december 18-i rejtvényünk megfejtése: Hozok tinéktek reménységet, / amelybõl új élet fakad, / csak keressétek az utat / a betlehemi csillag alatt.
Nyerteseink: Busa László, Zorka László
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Házi praktikák
torokfájásra
Leveles tészta
boltban készen kapható, és
ötletes finomságokat készíthetünk belõle. Érdemes mindig a
hûtõben tartani egy adagot ebbõl
a sokoldalú alapanyagból. Tökéletes alapja vendégváró falatoknak, jó partner néhány fõétel elkészítésében, de uzsonnát és
desszertet is tudunk belõle készíteni. Kitekerjük a tésztát, ujjnyi
széles, hosszú csíkokra vágjuk,
megszórjuk kevés sajttal, esetleg
fûszerrel, ezután a két végét óvatosan megcsavarjuk, és sütõpapíros tepsire fektetjük. Bonyolítható a dolog egy kis párolt póréhagymával vagy elõre pirított baconszalonnával. De fõzhetünk
külön tölteléket is, és kis tésztapárnákat gyárthatunk. Szinte
bármilyen töltelékkel lehet próbálkozni. Az a lényeg, hogy ne
legyen túl leveses a töltelék, mert
akkor szétáztatja a tésztát, ami
így élvezhetetlen és szalonnás
lesz, és emellett a finom töltelék
is kifolyik. Desszertnek is nagyon
jó, ha kevés az idõnk. Lehet cukrot karamellizálni, almadarabokkal gazdagítani, lehet készíteni
pudingot, túrókrémet csinálni
vagy egyszerûen cukrozott kakaóval megszórni.

A

z esetek többségében
nem bakteriális, hanem
vírusos fertõzés eredménye.
Éppen ezért antibiotikum ritkán vethetõ be ellene. Olyan
házi gyógymódokhoz kell folyamodnunk, amit nagymamánk is javasolna. A legismertebb ezek közül a méz.
Antibakteriális és köhögéscsillapító hatású,
így enyhíti a kaparó érzést, és csökkenti a
fájdalmat. Sajnos sok benne a kalória, így
jobb, ha mértéket tartunk vele. A mezei
zsurló teája gyulladáscsökkentõ, elsõsorban

A

Alaposabb takarítás
akarításunknak megvan a maga rutinja.
Mindig ugyanott kezdjük, és ugyanott fejezzük be. Vannak azonban helyek, amelyek
kimaradnak, mert nem olyan szembetûnõ, ha
nem tiszták. Az ágy alatt sokan nem takarítanak ki minden alkalommal, holott
itt még több por gyûlik össze,
mint a lakás többi részén. A
számítógép is könnyen piszkolódhat rendszeres használat
mellett, ha pedig nem ülünk le
mellé mindennap, porosodik.
Érdemes alkalomadtán a bútorokat is elhúzogatni a por és a
pókhálók miatt, az ülõgarnitúra
és a kanapé egyes részeit is célszerû széthajtani, kiporszívóz-

T

gargarizálásra jó. Egy csésze
teához forrázunk le egy púpozott teáskanál szárított mezei zsurlót, hagyjuk állni pár
percig, majd öblítsük át vele
szájüregünket, torkunkat.
Összekeverhetünk fél teáskanál tengeri sót egy pohár langyos vízzel. Ezzel is fertõtleníthetünk naponta többször.
A sós víz az orrdugulásos panaszokat is enyhítheti. Nagymama csodás forró húslevese nemcsak finom, de télen a légutak megbetegedésénél
is segít. Kanalanként kortyolva felmelegíti a
torkot, így a kórokozókat elûzi, és enyhíti a
nyálkahártya gyulladását.

ni. A távirányító az egyik legkönnyebben
piszkolódó tárgy a lakásban, ezt is törölgessük át rendszeresen. Azokat a helyeket is
könnyen elfelejtjük, melyek szemmagasságon felül esnek. A polcok, a szekrények vagy
épp a hûtõ tetejét. A lámpabúrák is tökéletes
porfogók. A kilincseket, villanykapcsolókat
is tisztítsuk meg. A mikrosütõt is
érdemes áttörölni, és szagtalanítani minden olyan használat
után, mikor például húsokat
vagy nagyobb adag ételt melegítettünk benne. A sok kábel is
porfogó! A virágok levelein
szintén könnyen megtelepedhet a por, földjükön pedig a penész, ha nem figyelünk erre is
rendszeresen.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
Leveles tésztában sült fûszeres csirkefalatok
Hozzávalók:
500 g leveles tészta, 50 dkg csirkemellfilé, 10
dkg bacon, 5 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, 1
tk. pirospaprika, 1 tk. majoránna, bors, a kenéshez 1 tojás sárgája, a tetejére köménymag

Elkészítés:
A leveles tésztát téglalap alakúra nyújtjuk.
Egy serpenyõben megolvasztjuk az olajat, a
megtisztított, felaprított vöröshagymát rádobjuk, aztán a megmosott, apróra vágott
csirkemellet és a felkockázott bacont is hoz-

zákeverjük. Puhára pároljuk a húst, amikor készen van, a borssal, a majoránnával
és a pirospaprikával fûszerezzük. Összeforgatjuk, 1-2 perc múlva levesszük a tûzrõl, kihûtjük. A fûszeres csirkefalatokat a
leveles tésztára halmozzuk, egyenletesen
eloszlatjuk, aztán a tésztát feltekerjük,
mint a rétest vagy a bejglit. A tetejét megkenjük tojássárgájával, megszórjuk köménymaggal. 200 fokos, elõmelegített sütõben 30 perc alatt megsütjük. Amikor
teljesen kihûlt, ujjnyi vastag szeletekre
vágva tálaljuk, bármilyen párolt zöldség
illik mellé köretként.
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MOZAIK
Szomorú szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

DR. TALLÓS GÁBOR
életének 60. évében elhunyt.
Búcsúztatása január 30-án, 11.15-kor
az Újköztemetõben lesz.
Emlékét megõrizzük.

Új kar indul a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(NKE) februártól újabb karral bõvül:
megkezdi mûködését a Nemzetközi és
Európai Tanulmányok Kar.
z új szervezeti egység elsõsorban a nemzetközi karrierre készülõ hallgatók képzését látja majd el, így az NKE a megújuló
diplomataképzés egyik meghatározó köz-

A

Irányítsa telefonja kameráját
az itt látható QR kódra,
és töltse le Józsefváros mobilalkalmazását
ingyen Android és iOS rendszerekre!

BOLHAPIAC
Idõpont: 2015. január 30., péntek,
16–18 óra
Helyszín: KESZTYÛGYÁR
KÖZÖSSÉGI HÁZ,
1085 Bp.
Mátyás tér 15.
Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt a

Nagycsaládosok Egyesületével
közösen megrendezett Kesztyûgyári
Bolhapiacra!
Ha van olyan ruhád, használati tárgyad, amit meguntál vagy kinõtted,
és még jó és tiszta állapotú, akkor
hozd magaddal és cseréld el!
Pénzre nem lesz szükséged, itt a
használati tárggyal tudsz fizetni!

pontjává válhat. A negyedik évét kezdõ egyetemen a nemzetközi jellegû képzések és az
ehhez kapcsolódó kutatási munkák színtere
eddig a Nemzetközi Intézet volt, mely a
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
létrejöttével párhuzamosan megszûnik. Az új
kar dékánja február elsejétõl Tálas Péter lehet,
kinevezéséhez még a Fenntartói Testület
egyetértése is szükséges.
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