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Újabb bölcsõde szépült meg
550 millió forint oktatási intézményekre

MOZAIK
zsefvárosban. A programon nemcsak a
már elkészült városrészeket lehetett végigjárni, hanem a még épülõben lévõ Corvin
felfedezhették a Zöld Sétán IV. Irodaházat is, amely egy IT-fejlesztõ cég
székháza lesz.
Tavaly az Urbanland Institute a világ legjobb társadalmi és környezettudatos városfejlesztési projektjei közé választotta, a Corvin-projekt Magyarországon elsõként nyerte el a város- és ingatlanfejlesztési szakma
Oscar-díjaként emlegetett elismerést.
Manapság havonta érkeznek a világ
minden tájáról szakmai csoportok a városrészbe, ahol nemrég készült el a Corvin
Corner Irodaház, ezt is érdemes felkeresni.
A fejlesztésrõl a közelmúltban a CNN is
beszámolt, a világ vezetõ hírcsatornája a
Budapesten az egyik legizgalmasabb vá- legnagyobb hazai városfejlesztési projektrosfejlesztési program a Corvin negyed Jó- rõl helyszíni riportot forgatott.

A fenntartható építés legnagyobb ünnepe
A Corvin negyed épületeit is
Világhírû a budapesti Corvin negyed,
de errõl itthon csak kevesen tudnak. A
nemzetközi Zöld Építés Hetének
egyik célja volt, hogy ez a tény szélesebb körben elterjedjen.
zeptember 27-ig szerte a világon bárki
megnézhette a legújabb zöld házakat,
sõt, arról is képet kaphatott, hogyan épültek, miként mûködnek. A magyar kezdeményezés neve Green Walk (Zöld Séta), célja, hogy közelebb tudják vinni az emberekhez a zöld épületeket. A múlt héten lehetõséget teremtettek épületlátogatásokra is.
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Impozáns egyetemi udvar a Népszínház utcában
Széchenyi István – Európa udvar Józsefvárosban
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának udvarát a legnagyobb magyarról, gróf Széchenyi Istvánról nevezték el. A
helyszínen felavatták Ézsiás István szobrászmûvész alkotását, továbbá koszorúkat helyeztek el Széchenyi István emlékképénél. Sántha Péterné alpolgármester
Józsefváros képviseletében rótta le kegyeletét.
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tikák –, az élõ mûemlék udvar emlékeztet bennünket arra, hogy hazánk
Európához tartozása régi gyökerû.
Az utóbbi évszázadok is bizonyítják,
hogy nagyszerû tudósaink, mérnökeink, építészeink, kiváló modern mûvészeink magyarként voltak európai
gondolkodású, nyitott emberek.
Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere a helyszínen elmondta, hogy a
fõvárosban ebben a kerületben van a
legtöbb egyetem, ezért az idejáró fiataloknak biztosítani kell a kulturális élez udvaron kiállított alkotások – a fel- tet, amelyet az önkormányzat minden erejészerelt sík- és a térbeli modern plasz- vel támogat. „Nagyszerû és méltóságteljes

gondolat, hogy egy egyetemi közösségi teret a legnagyobb magyarról nevezzenek el.
Minden ilyen jellegû kezdeményezésnél a
Józsefvárosi Önkormányzatnak ott a helye”
– fejezte be gondolatait az alpolgármester.
A Széchenyi István – Európa Udvar az
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Karának kezdeményezésére jött létre. A Gróf Széchenyi
Család Alapítvány a névhasználathoz hozzájárult, és a kezdeményezést támogatta abból a célból, hogy a legnagyobb magyar
szellemi hagyatéka tovább éljen.
SZ. N.
Józsefvárosi Önkormányzat és a
BKK Zrt. – az utasok körében népszerû programhoz kapcsolódóan – rajzpályázatot hirdet, amelynek témája: Így
szeretnék utazni a 99-es buszon! A józsefvárosi általános iskolások bármilyen technikával készült A4-es méretû pályamunkával pályázhatnak 2015. október 5-éig
e-mailen az mnp3@rev8.hu e-mail címen,
vagy személyesen is le lehet adni a mûveket a Kesztyûgyár Közösségi Ház portáján. Iskolai osztályok közös alkotását is
várják a 6-14 éves korosztályból. Az egyéni fõdíj egy-egy kerékpár, míg a gyõztes
osztály a Földalatti Vasút Múzeum 100
éves a Budapesti Közlekedés c. kiállítását
tekintheti meg.


Így szeretnék utazni a 99-es buszon! A
Rajzpályázat és utastájékoztató akció indul
Helyszíni utastájékoztató akcióval
és rajzpályázattal folytatódik a 99es járat autóbuszain utazók és
megállóiban várakozók biztonságának növelése érdekében az önkormányzat által indított programsorozat. A záróesemény október 10-én lesz a Teleki téren, ahol
a nyári programokhoz hasonló
rendezvényekkel várják az érdeklõdõket.
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FEJLESZTÉS
Több mint félmilliárd forint a nevelési-oktatási intézményekre bölcsis, ovis és iskolás gyermekek megszé-

Új játszóudvar a Babóca Bölcsõdében
Megszépült a játszóudvar a Babóca Bölcsõdében: többek között burkolatot cseréltek, új homokozókat alakítottak ki és új játékokat is felszereltek. Az ünnepélyes átadón Sára Botond alpolgármester elmondta, Józsefváros önkormányzata
kiemelten kezeli az oktatási intézmények, így a bölcsõdék felújítását is: az idei
évben a pályázati forrásokkal együtt több mint félmilliárd forintot fordítanak
bölcsõdei-óvodai fejlesztésekre.
nyek között nevelkedjenek. A
végeredmény magas színvonalú lett és valóban az apróságok kényelmét szolgálja” –
mondta az alpolgármester.

Kiemelt cél
az intézmények
fejlesztése
Sára Botond hangsúlyozta: az
idei évben – a most átadott játszóudvarral együtt – több
mint 550 millió forintot költ az
önkormányzat óvodák és bölcsõdék fejlesztésére. A nyáron
ára Botond az ünnepségen elmondta: 80 millió forint önkormányzati forrásból vakét évvel ezelõtt megújult a bölcsõde lamennyi óvodában fejlesztési-karhomlokzata és nyílászáró-csere is történt, bantartási munkálatokat végeztek.
több mint 27 millió forintos beruházásból. Ezen felül az idei évben már 3 oktaNem telt el két év és 11 millió forintból új- tási intézményben 22 millió forintból
jáépítették az udvart. „Arra törekedtünk, történtek energetikai fejlesztések, és
hogy a gyermekek minél jobb körülmé- hamarosan újabbakra is sor kerül
162 millió forintos európai uniós forrásból.
Az önkormányzat új
óvoda építésébe is belekezd a jövõ év elején
a Százados negyedben, amely 280 millió
forintból valósul meg.
„Mindez azt a célt szolgálja,
hogy a józsefvárosi gyermekek biztonságos és európai
környezetben nevelkedhessenek. A jövõben sem fogunk
megfeledkezni róluk, tudjuk,
hogy vannak még teendõink” – mondta Sára Botond.
Sára Botond: Az önkormányzat a gyermeknevelés
Az önkormányzat emellett
körülményeinek javítására törekszik
arról is gondoskodott, hogy a

S



pült játszótereken töltsék szabadidejüket: az
utóbbi években 13 játszóteret építettek vagy
újítottak fel 146 millió forintból.

Teljes körû udvari
felújítás
A Baross utcai bölcsõde 1976-ban nyitott
meg, a kilencvenes évek végén történtek
meg az utolsó udvari felújítások, idõszerû
volt a játszóudvar rekonstrukciója. A felújítás közel 11 millió forintból valósult
meg: részleges talajcserét végeztek fûtelepítéssel, kiépítették a csapadék elvezetését,
új csobogót építettek, új burkolatot fektettek le, új homokozókat alakítottak ki árnyékolóval, lefestették a kerítést. A kicsik a
megszépült udvaron roller-biciklipályán
gurulhatnak, új csúszdavárban és rugós játékokon is játszhatnak. A munkálatoknak
köszönhetõen a Babóca Bölcsõde most
még biztonságosabb és modernebb lett.

Felújítások a bölcsõdékben
Koscsóné Kolkopf Judit, a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsõdék vezetõje elmondta,
hogy a többi bölcsõdében is folyamatosak a
fejlesztések: a Mini-Manóban új ipari mosó-

és mosogatógépet, míg a Gyermekkertben
új átemelõ szivattyút szereltek be ebben az
évben. Utóbbiban megújultak a csoportszobák, a kiszolgálóhelyiségek és az irodák is, a
közelmúltban pedig a tetõszerkezetet javították ki. A Játékvárban kicserélték az ablakokat, mozgásérzékelõ-rendszert építettek
ki, a fûtõtesteket korszerûekre cserélték, a
Fecsegõ-Tipegõk elõtt pedig megfelelõ parkolóhelyeket alakítottak ki.
D.A.

Biztonságos utazás

megállókról, amelyek alapján a BME Urbanisztika Tanszék mûhelyének oktatói és
egyetemi hallgatói kialakítottak egy, csak a
Magdolna-negyedre jellemzõ buszmegállótípust. Ennek elsõ két buszmegállópárja
hamarosan elkészül, amelyet az október
10-ei, Teleki téri zárórendezvényen mutatnak be.
A programsorozat az Európai Unió táEgyedi buszmegállók
mogatásával a „Budapest-Józsefváros,
A nyári programokon a gyerekek és a hely- Magdolna Negyed Program III.” keretébéliek elmondhatták véleményüket a busz- ben valósul meg.
Szintén a programsorozat része, hogy szeptember 14-étõl október 15-éig tapasztalt utcai szociális munkások tájékoztatással, segítségnyújtással, szükség esetén konfliktuskezeléssel segítik az utazókat a buszok és a
megállók biztonságának javítása érdekében
a 99-es busz józsefvárosi szakaszán.
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KÖZÉLET
Jelenleg is több pályázat fut

Segítség a józsefvárosi otthonteremtésben
A saját lakással nem rendelkezõ józsefvárosiak gondjainak megoldására, a kerületiek lakáshelyzetének javítására mindig is kiemelt figyelmet fordít és fordított Józsefváros önkormányzata. Az elmúlt években több típusú bérlakáspályázatot is kiírt – többek közt ifjú házasok, családok, devizahitel-csapdába
kerültek részére – a kerület. Sára Botond alpolgármester lapunknak elmondta: alapvetõ cél, hogy az önkormányzat segítse a lakosokat, illetve a Józsefvárosért dolgozókat.
rülményeiket, továbbá, hogy minél többen gondolják úgy,
hogy érdemes Józsefvárosba költözniük.

Sokféle
lehetõség

ul a hatvanadik évüket betöltõ, egyedülálló
személyek számára is lakásgondjaik megoldására.
„Józsefváros állította össze az elsõ olyan
önkormányzati mentõcsomagot is, amely
segítséget nyújtott az eladósodott devizahiteleseknek. Sokan éltek is ezzel, és mindaddig, amíg erre szükség van, fenntartjuk” –
hangsúlyozta az alpolgármester.

A józsefvárosiakért
dolgozóknak
A közelmúltban a józsefvárosi lakosokért
dolgozók számára – a képviselõ-testületi
ülés legutóbbi döntésének köszönhetõen –
nyílt új lehetõség. „A kerületi gyermekekért, idõsekért, itt lakókért munkálkodóknak is szeretnénk segíteni, azoknak, akik
többek közt az oktatásban, az egészségügyben, a közigazgatásban nap mint nap a
kerületért, a kerületben lakókért dolgoznak” – mondta Sára Botond. Ez a lehetõség a szolgálati jogviszonyhoz kötõdik,
annak fennállásáig vehetõ igénybe. A bérleményért piaci árat kell fizetni, és felújítási kötelezettsége is van a bérlõnek.

A lakással nem rendelkezõk lakásgondjainak megoldására az
elmúlt években több
típusú pályázatot is
kiírt az önkormányzat. Az eltérõ életkorú
és családi helyzetû kerületiek megsegítésére
Családosok, fiatalok, idõsek és egyedülállók számára is
különbözõ páírt ki pályázatot az önkormányzat
lyázatok születtek.
z elmúlt években folyamatosan újulJózsefváros egyetemváros, 11 felnak meg a társas- és bérházak kerüle- sõoktatási intézmény mûködik itt.
tünkben, valamint a felújításokra is egyre „Rengeteg fiatal érkezik a kerületbe,
kedvezõbb feltételekkel, egyszerûbb admi- akiknek egy része itt is lakik. Cénisztrációval lehet pályázni. A kerület azon- lunk, hogy egyetemi éveik után is itt
ban egyéb formában is évek óta támogatja a éljenek” – jelentette ki Sára Botond.
józsefvárosiakat az otthonteremtésben.
Az elmúlt években ifjú házasok
Ezzel kapcsolatban Sára Botond alpol- nagy számban keresték fel az önkorgármester lapunknak elmondta: az önkor- mányzatot azzal a kéréssel, hogy
mányzat alapvetõ célja, hogy a józsefváro- szeretnének bérlakáshoz jutni. A
siakat, illetve a kerületért dolgozókat bérlakás-pályázatoknak köszönhesegítse a lakáshoz jutásban, javítsa lakókö- tõen nagyon sokan közülük már
önálló otthonban élhetnek a kerületben.
A lakással nem rendelkezõ kerületben élõ
Sára Botond: Többféle bérlakás-pályázattal
családok részére is
rendszeresek a pályá- támogatjuk a józsefvárosiakat az otthonteremtésben
zati lehetõségek, emelA döntésnek köszönhetõen Józsefváros
lett az önkormányzati bérlõk
közül a minõségi bérlakáscse- önkormányzata amellett, hogy támogatja a
kerületiekért dolgozókat, arra ösztönzi
rével is sokan élnek.
Az egyedülállók sem ma- õket, hogy józsefvárosi lakosok legyenek. A
radtak ki a kedvezményezet- piaci alapú bérleti díj pedig elõsegíti a fenntek körébõl: volt lehetõség a tartható lakásgazdálkodást, és a kerületi laN.M.
negyven év alattiak, de példá- kásállomány állapota is fejlõdik.

A

www.jozsefvaros.hu
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KÖZTÉR
Elõadások és tapasztalatcsere a H13-ban

Párbeszéd az önkormányzat és a helyi vállalkozások között
Rövid nyári szünet után szeptember 29-én tartotta meg szezonnyitó rendezvényét a Józsefvárosi Üzleti Klub. A H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központban Marjay Gyula, a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális szervezetének elnöke és Szász Mátyás marketinginnovátor tartott elõadást a
városrész vállalkozóinak. A Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében
Egry Attila alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban is folyt a kerület óvodáinak és bölcsõdéinek felújítása, melyre az önkormányzat idén több mint 500 millió forintot költött.
avonta egy alkalommal,
minden hónap utolsó keddjén összeülnek a józsefvárosi vállalkozók a Horánszky utcában,
hogy elismert szakemberek tolmácsolásában ismerkedhessenek
meg a piaci trendekkel, vállalkozásfejlesztési technikákkal, pályázati lehetõségekkel. Az elõadássorozat az információszerzésen kívül kitûnõ lehetõséget
teremt kapcsolatépítésre, emellett pedig az önkormányzat és
helyi vállalkozók közötti folyamatos párbeszédet is szolgálja.
Egry Attila: A felújítások a vállalkozók számára is
A rendezvényen a Józsefvárovonzóbbá teszik a kerületet
si Önkormányzatot immár hagyományosan képviselõ Egry
Attila alpolgármester köszöntõjében el- elmúlt hónapokban több mint 500 millió
mondta: bár túl vagyunk a nyáron, az el- forintnyi önkormányzati forrásból újultak
múlt idõszak a legkevésbé sem nevezhetõ meg a kerület óvodái és bölcsõdéi. Az eluborkaszezonnak. Rámutatott, hogy az múlt évek legnagyobb szabású társasház-

H

megújítási programja is elindult, amelynek keretében 500 millió forintnyi támogatást oszt szét az önkormányzat a bér- és
társasházak között. Mivel a pályázati
konstrukció szerint a kifizetett támogatáshoz önrészt kell a lakóközösségeknek felmutatni, így ez összességében azt jelenti,
hogy a közeljövõben mintegy 1 milliárd
forintnyi összegbõl újulnak meg a társasházak. Ez jelentõsen növeli a józsefvárosi
ingatlanállomány értékét és ezáltal
kerületünk még vonzóbbá válik a
vállalkozók számára is.
Ezt követõen Marjay Gyula, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének
elnöke „Hová költözhet praktikusan egy vállalkozás?” címû elõadásában reflektált Egry Attila beszédére: elmondta, hogy a felújított,
rehabilitált városrészekben rendre
megjelennek az új vállalkozások,
és kitért a tematikus utcák általános sikerére is.
Az elõadássorozatot Szász Mátyás marketinginnovátor zárta, aki
a munkatársaival közösen kidolgozott Új Vállalkozói Modellt mutatta be,
megosztva a hallgatósággal azt a stratégiát, amellyel egy vállalkozás sikerre vihetõ.
Z.J.

Rezsicsökkentést hoz a gázórák cseréje
A kormány döntése értelmében a ma már a nemzeti közmûszolgáltatás részeként mûködõ állami FÕGÁZ elkezdte a túlméretezett gázórák kisebbre
cserélését, a kisebb gázóra alacsonyabb alapdíjat, vagyis rezsicsökkentést
jelent. Újdonság, hogy többen kérhetnek mérõóra-cserét, és ha egy gázszolgáltató nem a szabályok szerint jár el, akkor meg kell térítenie a hibásan számított tarifa összegét.
gázmérõ órák cseréje akkor került
napirendre, amikor a kormány
megkezdte a FÕGÁZ megvásárlását, és
az átvilágításkor kiderült, hogy a szolgáltató Budapesten több ezer társasházi
gázmérõ órát manipulált. Az indokoltnál nagyobb mérõórákat üzemeltetett,
így pedig jelentõsen magasabb volt az
alapdíj. A kormány ezért arra kötelezte
az egyetemleges közmûszolgáltatókat,
hogy a társasházi gázórák nem lehetnek
nagyobbak, mint az épületek kapacitása. Idén nyáron lépett életbe az a szabályozás, amely szerint a földgázelosztó
társaságoknak meg kell vizsgálniuk,
hogy a 20–100 m3/óra fogyasztású, központi mérõegységgel rendelkezõ ügyfe-
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leknél a ténylegesen felhasznált földgázmennyiség illeszkedik-e a felszerelt gázmérõ teljesítményéhez. A mérõ kisebbre
cserélése ugyanis alacsonyabb alapdíjat
eredményez.
A már állami kézben lévõ FÕGÁZ
már megkezdte ennek végrehajtását, elsõként az érintett társasházak körében.
A felmérés itt már lezárult, több társasháznál már a mérõcsere is megtörtént. A
jogosult társasházak éves szinten több
százezer forintot tudnak megtakarítani
a FÕGÁZ csereprogramjának köszönhetõen; az intézkedés Budapesten 2200 lakást érint. A nemzeti közmûszolgáltató
alapelve, hogy kizárólag azért a szolgáltatásért kérjen pénzt, amit az ügyfél

igénybe vesz. A gázmérõk korábban
elõírt felülvizsgálatáról a szolgáltatóknak be kell számolniuk a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnak, ami ez alapján megvizsgálja, hogy
a mérõk kiválasztása és az azzal kapcsolatos ügyféltájékoztatás minden esetben
megfelelt-e a jogszabályoknak. Ha a hivatal mulasztást fedez fel, a szolgáltatónak visszamenõleg meg kell térítenie a
hibásan felszámított tarifa halmozott
összegét.
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KÖZTÉR
Akár 150 ezer forinttal is büntethetõ

Sok gondot okoz
az illegális szemétlerakás
A térfigyelõ kameráknak köszönhetõen érték tetten a közterület-felügyelõk azt a három személyt, akik úgy próbáltak felesleges hulladékuktól megszabadulni a kerületben,
hogy a járdára pakolták azt. Az elkövetõk ellen köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt feljelentést tettek. Sára
Botond alpolgármester kiemelte: a városvezetés határozott
szándéka, hogy visszaszorítsa az illegális szemétlerakást a
kerületben.
zeptember 18-án a Józsefvárosi Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai a
térfigyelõ kamerákon keresztül észlelték, hogy három személy bútorlapokat pakol a járdára a Lujza utcában. Az elkövetõk ellen feljelentést tettek
köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt. A feljelentés
kapcsán az eljáró hatóság
pénzbírságot
alkalmazhat,
amelynek összege akár 150
ezer forint is lehet. A szemét
elszállításával kapcsolatban

S

keletkezett költségeket a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatósága kiszámlázza az
elkövetõknek.

Mindennaposak
a hasonló esetek
Lapunk kérdésére Ács Péter, a
Városüzemeltetési Igazgatóság vezetõje elmondta: kerületünkben napi rendszerességgel
fordulnak elõ hasonló esetek.
Naponta három tehergépjármû járja 2–3 fõs személyzetével az utcákat és a
szemétgyûjtõ edények ürítése mellett bejelentések,
illetve saját észleléseik alapján intézkednek az illegálisan kihelyezett
szemét elszállításáról is. Ez utóbbi

Magas bírságra számíthat, aki közterületen hulladékot helyez el

feladat ellátásának költsége
éves szinten eléri a több tízmillió forintot is.
Leggyakrabban építkezési
hulladékot, sittet, megunt, régi
vagy törött bútorokat hagynak
a közterületen „feledékeny”
gazdáik, de nem ritka a háztartási eredetû hulladék kihelyezése sem. Amellett, hogy ez szabályellenes, veszélyes is: elég az
üres telkeken összehordott hulladék meggyulladásából származó tûzesetekre gondolnunk.

Nem marad
büntetlenül
Sára Botond alpolgármester lapunknak elmondta, a városvezetés határozott szándéka, hogy
visszaszorítsa és szankcionálja
az illegális szemétlerakást a kerületben. Ezért is segítik a közterület-felügyelet és a rendõrség együttmûködését, hogy
hatékonyabban tudjanak fellépni a szabálysértõk ellen. Az

Új kukásautók Budapest utcáin
Modernizálódik a fõvárosi hulladékszállító flotta
Októbertõl 64 új jármûvel bõvül a Fõvárosi Közterület-fenntartó Nonprofit
Zrt. hulladékgyûjtõ gépparkja. A projekt mintegy 3,5 milliárd forintból valósul meg, a beruházás több mint 90
százalékát az Európai Unió finanszírozza. A korszerû jármûvek mellett –
a hatékonyabb mûködés érdekében –
egy központi szállításszervezõ informatikai rendszert is üzembe helyez a
társaság.
napokban megkezdõdik a budapesti hulladékgyûjtõ géppark modernizálása, mely során 64 új célgéppel
bõvül az FKF Nonprofit Zrt. hulladékszállító flottája. A beruházás keretében

A
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51 tömörítõs hulladékbegyûjtõ, tíz konténerszállító, két fixplatós teherautó és
egy tömörítõ munkagép áll munkába,
mely jármûvek – köszönhetõen EURO

alpolgármester kiemelte: nem
engedik, hogy bárki is szemétlerakónak tekintse Józsefváros
köztereit. Sára Botond hozzátette: a teljesen felújított és bõvített
térfigyelõ rendszernek köszönhetõen, az illegális szemétlerakás megelõzésében jóval hatékonyabban tudnak fellépni, a
tettenérés gyakorisága jelentõsen megnövekedett.
Z.J.

Jogszabályi háttér
Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló
épületben, közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi; vagy hulladékot
a közterületen engedély
nélkül, vagy nem a kijelölt
lerakóhelyen lerak, az szabálysértést követ el.
A kiszabott pénzbírság
akár 150 ezer forint is lehet.

6-os motorjaiknak – a legszigorúbb uniós és hazai környezetvédelmi elõírásoknak is megfelelnek.
A projekt mintegy 3,5 milliárd forintból valósul meg, a beruházás több mint
90 százalékát az Európai
Unió finanszírozza.
A környezet fokozott védelmét nem csak a jelentõsen
kevesebb szennyezõanyagot
kibocsájtó új jármûvek munkába állításával szolgálja a
társaság, de októbertõl üzembe helyez egy központi szállításszervezõ programot is. A
digitális térképre épülõ járattervezõ és útvonal-optimalizáló informatikai rendszernek
köszönhetõen a hulladékszállítók kevesebb idõt töltenek majd az utakon, ezzel
is csökkentve a zaj- és füstkibocsátást és a
környezetterhelést.

KÖZTÉR

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

2-es körzet
Sûrûbbek a visszatérõ
ellenõrzések
Név: Mezõ László
Rang: törzsõrmester
Telefon: 06-70-489-3545
Terület: a Kálvin tér egy része,
Baross utca, 32-esek tere,
Vajdahunyad utca, Üllõi út
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után Mezõ László 2008 júliusától teljesít rendõri szolgálatot. Pályáját itt, Józsefvárosban kezdte, 2012
decemberében lett körzeti megbízott.
Mint mondja, a különbözõ negyedekben különbözõ problémákkal találkoznak kollégáival.
idéki srácként a fõvárosi életet eleinte nem volt könnyû megszoknia Mezõ Lászlónak. „Sokkal gyorsabb a nagyvárosban az élet” – meséli a törzsõrmes-

V

ter. Amikor Józsefvárosba került, járõrként megismerte az egész kerületet, a
legkisebb eldugott utcákat is. Mint
mondja, Józsefváros különbözõ területein, negyedeiben más és más problémákkal szembesülnek kollégáival, más esetek
jellemzik például a Palotanegyedet és az
Orczy negyedet.
Véleménye szerint sok elõnye van,
hogy a korábbi 4 helyett 12 körzeti megbízotti terület lett kialakítva a kerületben:
így alaposabban megismerhetõ az adott
körzet, több idõ jut egy-egy ügy megol-

Homlokzatfelújítás önkormányzati segítséggel

Megszépült a Népszínház utcai mozaikfríz
A Népszínház utca 22. – az egykori Polgári Serfõzde – homlokzatán hármas tagolású mozaik képsor található, amelynek állapota 2010-re rendkívüli mértékben megromlott, darabok hullottak le róla. A fõvárostól elnyert 8,7 millió pályázati forrás mellett Józsefváros önkormányzata ötmillió forinttal támogatta
a homlokzatrész megújítását, amelybõl a társasház a legrosszabb állapotban
lévõ középsõ részt restauráltatta.
okan, helyi lakosok és turisták egyaránt rácsodálkoznak a Népszínház utca 22. díszes homlokzatára. Korábban
az elsõ polgári sörfõzde irodaházaként mûködõ épület legfelsõ szintjére 1906-ban egy, „a
sörkészítés és a sörivás dicséretét” hirdetõ mozaikfríz került
Dudits Andor tervei alapján,
amelyet Róth Miksa, a kor legelismertebb üveg- és mozaikkészítõ mestere valósított meg.

S

dására, a visszatérõ ellenõrzéseket is
gyakrabban meg tudják tenni.
„A körzetemben meglehetõsen sok szórakozóhely található, egy részükhöz terasz
is tartozik. Fiatalok egyes csoportjai olykor
kicsit hangosabbak a kelleténél, több esetben kellett már a lakók kérésére csendháborítás miatt intézkednünk. Az önkormányzattal, illetve a kormányhivatallal
együttmûködve igyekszünk mindig olyan
megoldást találni, amely megnyugtató a lakosoknak, a szórakozóhelyeket, éttermeket
mûködtetõknek, illetve a kikapcsolódni
vágyók számára is” – mondja Mezõ László.
A „hangoskodás” kezelése mellett azért
bõven akad még feladat: Mezõ László körzeti megbízottként szabálysértés értékére
elkövetett lopások, rongálások ügyeivel is
találkozik. Ugyanakkor tapasztalatai szerint az elmúlt években csökkent a vagyon
elleni bûncselekmények száma, jóval kevesebb a betörés, a gépkocsifeltörés is körzetében. A rendfenntartás, bûnüldözés
mellett a bûnmegelõzés területén is ellát
feladatokat: körzeti megbízottként gyakran tart elõadásokat iskolákban.
N.M.
2010-ben az idõjárás viszontagságai miatt a fríz középsõ részébõl nagy darabok
hullottak le. A társasház pályázat útján
2013-ban 3,7 millió forintot nyert a fõváros
mûemléki keretébõl, további 5 millió forintot az építészeti értékvédelemtõl, amely
a középsõ rész mûtermi restaurálására
volt elegendõ.
A fríz visszahelyezését az eredeti helyére, az épület homlokzatára a Józsefvárosi
Önkormányzat 5 millió forinttal támogatta
– tudtuk meg Dudás Istvánnétól, a
környék önkormányzati képviselõjétõl, aki szerint példás a társasház lakóközössége, amely igen sokat tett az
értékes mozaik megóvásáért.
„Az önkormányzat támogatása
nélkül még ma is a mûteremben lenne a képrészlet” – mondta el lapunknak Májer Mihályné, az állványzatok elbontását követõen. A
ház közös képviselõje hozzátette: a
tervek szerint további pályázatok
útján a két szélsõ képrészletet is szeretnék rendbe hozatni.
B.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.
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Elveiért a börtönt is vállalta
Kiállítás nyílt Márton Áron püspök életérõl

Igehirdetés-sorozat a Nagyvárad
téri Református Gyülekezet
altemplomában (Üllõi út 88-92.).
Igehirdetõ: Horváth Géza
pasaréti lelkipásztor.
2015. október 5-9.,
minden este 18 órától

A „Népek igaza” címû kiállítás – melynek ünnepélyes megnyitója szeptember 27-én volt a Rezsõ téri Magyarok
Nagyasszonya Templomban – Márton
Áron erdélyi püspök példaértékû életét tárja elénk. Boldoggá-szentté avatásáért Jakubinyi György erdélyi érsek
mutatott be szentmisét.
fényképekkel gazdagon illusztrált
tablókból megismerhetjük az „Isten
szolgájaként” is emlegetett egykori gyulafehérvári püspök életútját, munkásságát. Képet kapunk arról, hogy a csíkszentdomokosi földmûves család harmadik gyermeke hogyan talált rá hivatására, hogyan jutott el 1938-ra a püspöki
székig. Minden tõle telhetõ eszközzel

Nem Te vagy tévedésben…

A

harcolt mind a náci, mind a kommunista
diktatúra rémtettei ellen. Elveiért és embertársaiért még a börtönt is vállalta.
Az életét és munkásságát bemutató kiállítást Jakubinyi György erdélyi érsek és
Vargha Miklós Péter plébános nyitotta
meg. A Józsefvárosi Önkormányzatot
Sántha Péterné és Sára Botond alpolgármester képviselte. A jelenlévõket
Dr. Léner-Pintér Sára, a kiállítás rendezõje és Pálfalviné Õsze Judit, a tárlatot
létrehozó veszprémi Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ igazgatója
köszöntötte. A programon levetítettek
egy rövid, Márton Áron életét bemutató dokumentumfilmet is. A rendezvény
zárásaként Jakubinyi György érsek tartott misét az egykori püspök boldoggászentté avatásáért. A megnyitóünnepséget és a misét Budai Ilona, Magyar
Örökség-díjas énekmûvész produkciója
tette teljessé.
T.O.

Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek tulajdonjogának átruházására
A Budapest Fõváros Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános
egyfordulós pályázatot hirdet
a tulajdonát képezõ Budapest
VIII., Tömõ u. 16. szám alatti,
36259/0/A/1,
36259/0/A/5,
36259/0/A/10,
36259/0/A/12,
36259/0/A/18,
36259/0/A/20,
36259/0/A/24,
36259/0/A/27,
36259/0/A/29,
36259/0/A/31,

8

36259/0/A/4,
36259/0/A/7,
36259/0/A/11,
36259/0/A/13,
36259/0/A/19,
36259/0/A/23,
36259/0/A/26,
36259/0/A/28,
36259/0/A/30,
36259/0/A/32

Õszinte szembenézés
az örömhírrel
és önmagammal

hrsz-ú lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek kizárólag együttes elidegenítésére.
Az ingatlan minimális vételára: 184.600.000,- Ft. Az ajánlati
biztosíték összege: 18.460.000,Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthetõ, értékpapírral, bankgaranciával, zálogtárggyal nem
helyettesíthetõ. A pályázati dokumentáció 2015. szeptember
28. és 2015. október 19. között
vásárolható meg a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.,

 …Isten lénye felõl? (Róma 10. 1-3)
Hétfõ
 …az üdvösség felõl? (Luk. 13.. 2227) Kedd
 …az értékek felõl? (Luk. 12. 16-21)
Szerda
 …lelkiállapotod felõl? (Jel. 3. 14-19)
Csütörtök
 …az Istennek tetszõ élet felõl? (Gal.:
1. 10-16) Péntek

Vallomások az életörömrõl
Beszélgetés Dr. Pálhegyi Ferenc keresztyén pszichológussal, nyugalmazott egyetemi tanárral a Nagyvárad
téri Református Gyülekezet altemplomában (Üllõi út 88-92.).
2015. október 4., 17 óra
 Mire jó a hit?
 Miért jó élni?
 Miért jó együtt lenni, összetartozni?
 Miért jó tanulni, tudni, gondolkodni?
 Miért jó jövõbe nézni?
 Miért jó a szépség?

1083 Budapest, Losonci u. 2.
szám alatti irodájában, amelynek ára 20.000,- Ft +Áfa. Az
ajánlati biztosítékbefizetés beérkezésének határideje: 2015.
október 19. (hétfõ), 24 óra. Az
ajánlati biztosítéknak a megjelölt határidõig kell megérkeznie a bankszámlára. A pályázattal érintett ingatlan megtekinthetõ: 2015. szeptember 28.
és 2015. október 16. között elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Idõpont-egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelõ Irodáján lehetséges személyesen (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 2.), vagy telefonon
(06-1-210-4928, 06-1-210-4929).
A pályázatok leadásának határideje és helye: 2015. október

20. (kedd), 10.00 óra Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. 1083 Budapest, Losonci u.
2. A pályázatok bontásának
idõpontja és helye: 2015. október 20. (kedd), 10.15 óra, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt., 1083 Budapest, Losonci u.
2., I. em. tárgyaló. Az ajánlattevõk a pályázatok bontásán jelen lehetnek. A pályázattal
kapcsolatban további információ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési
Irodáján (tel.: 06-1-333-6781/122
vagy 123 mellék, 06-1-2166961) kérhetõ.
Józsefvárosi Önkormányzat
nevében eljáró Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.
Kovács Ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.

OKTATÁS
Kiemelt figyelem a gyermekek testi és lelki fejlõdésére

Közel egy hónappal a bevezetés után
mind a pedagógusok, mind pedig a gyermekek nagyon pozitív élményekrõl számolnak be. Sokkal könnyebb ráhangolódni a komoly munkára egy
megnyugtató beszélgetés vagy egy
közös reggeli után, és egymás lelkét
is jobban megismerhetik a pedagógusok és a diákok. Farczádi Bencze
Tamás igazgató szerint életbevágóan fontos ez a változás, hiszen ebben a rohanó világban képtelenség
elvárni, hogy egy csettintésre átálljanak gyermekeink a reggeli pörgésbõl az elmélyült tanulásra. Ezeknek a beszélgetéseknek rendkívül
fontos szerepük van a közösségépítés, valamint a gyermekvédelem
nap egy reggeli ráhangoló beszélgetéssel in- szempontjából is. Hasonló gyakorlat már
dul, a szaktárgyi munka pedig csak fél ki- volt a Deákban, de eddig nem volt szervelenckor kezdõdik.
zett része a mindennapi életnek.

Újabb gyökeres változások a Deák Diák életében
A Deák Diák Általános Iskolában
mindig is megszokott volt, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek testi és lelki fejlõdésére. Az
idei tanévtõl olyan újítást vezetett be
az iskola nevelõtestülete, mely kihat
a gyermekek mindennapjaira és
egészséges fejlõdésére.

J

ózsefváros önkormányzatának köszönhetõen a II. János Pál pápa téri intézmény
több pedagógusa elvégezhetett egy életvezetési ismeretekrõl szóló továbbképzést, a
megszerzett tudást pedig belsõ továbbképzés keretében adták át a többi osztályfõnöknek. Ez év szeptemberétõl minden munka-

Mûhelymunkán a molnáros diákok
A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
több osztálya szeptemberben két héten keresztül alkotói mûhelymunkán
vett részt a Corvin Áruház harmadik emeletén található MÜSZI-ben.
arkas-Kontra Máté rajztanár a Józsefváros újságnak elmondta: a workshopokat egy angol és egy amerikai képzõmûvész vezette a Mûvelõdési Szint Kulturális alkotóközpont és befogadótérben.
Óriási élményt jelentett a gyerekek számára ebben a különleges hangulatú alkotótérben dolgozni, elõadni. Az elsõ héten
Budapesttel kapcsolatos feladataik voltak,
egyéni élményeik alapján kellett megolda-

F

ni õket. Térképet kaptak a városról,
a kerületrõl, kreativitásuk, helyismeretük és nyelvtudásuk is sokat
számított. A diákok hamar ráéreztek a feladat ízére, egyénileg és csapatban is ügyesen dolgoztak.
A második héten a negyedikesek
árnyékbábszínházat alkottak, saját törté- elõtt. Rendkívül pozitív tapasztalat volt a
neteikhez készítettek bábokat, majd adták kéthetes alkotómunka mind a tanulókelõ meséiket a szülõk és a pedagógusok nak, mind a pedagógusoknak.

A Magyar Nemzeti Múzeumban Kissné
Bendefy Márta, a restaurátorképzés vezetõje kiemelte, hogy nagyon sok látogatója volt
az intézménynek. A legtöbben a restaurátoMegmutatkozott a tudomány szórakoztató oldala
ri munka után érdeklõdtek, annak minden
apró lépésére kíváncsiak voltak – tette hozIdén 10 éves lett az Európai Unió által
zá a szakember.
kezdeményezett rendezvénysorozat,
Zsidai István, az Óbudai Egyetem
amelynek célja, hogy felhívja a figyelBánki Donát Gépész és Biztonságmet a kutatói pályára, a mûszaki és
technikai Mérnöki Kar Hallgatói
természettudományok tanulásának és
Önkormányzatának Érdekvédelem
oktatásának fontosságára. JózsefváÜgyekért Felelõs Elnökségi tagja kirosban pénteken jó néhány helyszíemelte, hogy nagyszerû dolog megnen várták az érdeklõdõket, több
mutatni, és büszkélkedni azokkal a
helyen éjfélig is.
technikai „csodákkal”, amit maguk
a hallgatók építettek. Idén körülbeerületünkben izgalmas elõadásokkal,
lül ezren látogattak el a Népszínház
új technikai vívmányokkal és érdeutcában található felsõoktatási inkességekkel várták a tudományok iránt
tézménybe.
érdeklõdõket. Lapunk több helyszínre is
Az Európai Unió Horizont 2020
ellátogatott.
keretprogramja által támogatott KuAblaka Gergely, a Nemzeti Közszolgálati saság kapcsolatáról tartott elõadást. Ez a té- tatók éjszakája elnevezésû rendezvénysoroEgyetem Nemzetközi Biztonságtanulmá- ma érdekli a hallgatókat, mivel az elõadáso- zatot hazánkban csaknem 70 kutatóintézet,
nyok tanszékének tanársegédje az Amerikai kat igyekeztünk a hallgatók igényeihez iga- felsõoktatási intézmény, és több száz kutató
Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztár- zítani – hangsúlyozta Ablaka Gergely.
aktív részvételével szervezték meg. Sz.N.

Kutatók éjszakája Józsefvárosban

K
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KÖZBIZTONSÁG

Helyszínelõi verseny
Józsefvárosi rendõrök a dobogón
A negyedik alkalommal megrendezett Budapesti Bûnügyi
Technikai Versenyen a dobogó legfelsõ és harmadik fokára állhattak a józsefvárosi helyszínelõk. A csapatok többek
között ujjlenyomat- és nyilvántartásba-vétel valamint helyszíni szemle kategóriákban teljesítettek feladatokat.
íz, köztük két józsefvárosi,
csapat mérettette meg magát a Dunakeszi Kiképzõközpontban rendezett IV. Budapesti Bûnügyi Technikai Versenyen. A kétfõs csapatoknak elméleti és gyakorlati – helyszíni
szemle, nyomkutatás, biometrikus nyilvántartásba vétel –

T

feladatokat kellett teljesíteni.
Mint azt a párosok felkészítõje,
Tanka Benedek rendõr alezredes elmondta, a józsefvárosi csapatok erõssége a különféle
nyomkutatás, ezeket olyan magas színvonalon végzik, hogy
emiatt számos sorozat jellegû lakásbetörést sikerült felderíteni.

Az elsõ helyezettként végzõ
Kiss József százados és Oláh
Gusztáv fõtörzszászlós páros,
valamint a bronzérmes Fodor
Zsuzsanna fõhadnagy és Éberling István fõtörzszászlós az erkölcsi gyõzelem mellett olyan
tárgynyereményekkel is gazda-

Drogfogás egy iskola közelében
Közel egy kilogramm kábítószert találtak a józsefvárosi körzeti megbízottak egy férfi gépkocsijának csomagtartójában. A rendõrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat õrizetbe
vették, a további eljárást a VIII. kerületi Rendõrkapitányság folytatja le.
rendelkezésre álló adatok szerint O.
Pált szeptember 22-én reggel a Szilágyi utcában az iskolarendõri szolgálatot
ellátó józsefvárosi körzeti megbízottak iga-

A

Rendõrségi hírek

godtak, amelyek a további munkájukat segítik. Mint megtudtuk, az elmúlt fél évben a józsefvárosi helyszínelõ egység több
köszönõlevelet is kapott állampolgároktól, amely nemcsak
szakmailag, hanem emberileg is
bizonyítja helytállásukat.

zoltatták, mivel közlekedési szabálysértést
követett el. Az igazoltatás során megállapították, hogy a gépjármûvet a napokban
egy bûncselekmény elkövetésénél látták.
Az autó csomagtartójából elõkerült egy
hûtõtáska, amiben nagy mennyiségû kábítószergyanús anyag volt. A jármû átvizsgálásakor a nyomozók több mint 800
gramm amfetamint, simítózáras zacskókat, digitális mérlegeket és a szer adagolásához szükséges eszközöket találtak és
foglaltak le.
O. Pállal szemben kábítószer-kereskedelem elkövetésének gyanúja miatt a további
eljárást a józsefvárosi rendõrkapitányság
folytatja le.

csokoládét tulajdonított el,
amit a nála lévõ táskába rejtett.
A gyanúsított fizetés nélkül
Eltolták a Trabantot
szerette volna elhagyni az üzA gyanú szerint két fiú és egy
letet, ám a lopást a bolt kameismeretlen társuk szeptember
rája rögzítette. Az üzlet bizton17-én hajnalban egy Práter utcásági szolgálata felszólította a
ban parkoló Trabant csomagtolvajt, hogy fáradjon az irodátartóját felfeszítve bemásztak
ba. Ezt O. Antal megtagadta és A fotó illusztráció
annak utasterébe. A fiatalok
egy kést elõrántva hangosan
megpróbálták beindítani az aufenyegetõzni kezdett, majd elmenekült a helyszínrõl. A férfit a
tót, ám amikor észlelték, hogy
rendõrök elfogták, ellene lopás bûntett elkövetésének gyanúja
nincsen benne akkumulátor, eltolták a Szûz utca irányába. Az miatt eljárás indult.
autó tulajdonosa a gépkocsijának eltûnését másnap jelezte a
rendõrségen. A józsefvárosi rendõrök a két fiatalkorú fiút szep- Ellopta rokona autóját
tember 19-én a reggeli órákban lakcímükön elfogták, majd elõ- D. Roland (18 éves) szeptember 8-án, reggel 8 órakor egy
állították a kerületi rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként Bezerédi utcai lakásban az autótulajdonos figyelmetlenségét kihallgatták ki õket. Velük szemben a további eljárást a VIII. ke- használva ellopta az asztalon lévõ slusszkulcsot és a hozzá tartozó távirányítót. A fiatal férfi az autóval ismeretlen helyre hajrületi Rendõrkapitányság folytatja le.
tott, ám másnap egy rendõri intézkedés során, Kõbányán megKéssel fenyegetõzött
állították a gépkocsit. A benne ülõ D. Rolandot elfogták és elõO. Antal (22 éves) budapesti lakos szeptember 19-én 15 órakor állították. Az ellene lopás miatt indított eljárást a józsefvárosi
bement egy Orczy úti élelmiszerüzletbe, ahonnan egy doboz rendõrkapitányság folytatja le.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai

Vendégünk és beszélgetõtársunk Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festõmûvész, akinek Borostyán címû kiállítása
október 8-áig, hétköznap 9-18
óráig látogatható.
ELÕADÁS – UTAZÁS rényletek miatt vonta magára a A belépés díjtalan.
Tunézia földje Hannibáltól figyelmünket. Karthágó romaz iszlám terrorizmusig
jai, a csodálatos muzulmán és ZENE-FERE KLUB
 október 6., kedd, 15 óra
modern épületek, a múzeu- „A harmonika virtuóza”
Kiss Imre Károly idegenveze- mok, a pálmafás tengerpartok,  október 8., csütörtök, 15 óra
tõ tanár, történész vetítéses a Szahara oázisai, Rejtõ Jenõ Vendégek: Demeniv Mihály
elõadása
Három testõrének és a Csilla- harmonikavirtuóz és Demegok háborújának felvételi hely- niv Igor harmonikatanár
színei hiába várnak az elmaradó turistákra. Senki nem gondolta, hogy a „legeurópaibb”
afrikai állam, az „arab tavasz
bölcsõje” erre a sorsra jut.
A belépés díjtalan.

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

FILMKLUB
„Mûvésztársakról
Sajnálatos, hogy a punok haj- filmnyelven”
dani országa mostanság a me-  október 6., kedd, 18 óra

Házigazda: Kovács Zalán
László tubamûvész
Demeniv Mihály ördögien
gyors harmonikajátékával kápráztatta el magyarok millióit a
Virtuózok címû tehetségkutató
mûsorban, ahol döntõs és különdíjas lett. Az ifjú titán édesapjától, Demeniv Igortól tanulta meg a hangszeres játék alapjait, akire máig tanáraként is tekint. A Demeniv család büszkesége, a nívós díjakkal büszkélkedõ Mihály számos koncerten játszik itthon, szerte Európában és a tengeren túl is. A
fiatal virtuózt a legtöbb helyre
édesapja is elkíséri, így erre a
klubbeszélgetésre is, ahol bebizonyítják, hogy a harmonikán
szinte bármit el lehet játszani.
Belépõ: 500 Ft (klubkártyával
400 Ft). A jegyeket ajánlott
elõvételben megvásárolni a
helyszínen.

Karibi hangulat Józsefvárosban
Újabb ország mutatkozott be a Zászlómúzeumban
Vérpezsdítõ latin-amerikai
zene és táncos lányok tették
emlékezetessé Saint Lucia
bemutatkozását a kerületben. Sántha Péterné alpolgármester saját élményei
alapján egy rögtönzött kiselõadást tartott az országról.
A rendezvényen a Külgazdasági és Külügyminisztérium is képviseltette magát.
alogh László, a Zászlómúzeum
igazgatója elmondta, hogy Saint
Lucia a Karib-tenger jellegzetes
országa, azonban nagyon keveset
tudunk róla. „Ezzel a rendezvénynyel szerettük volna megismertetni, megszerettetni a gyönyörû kis
szigetet” – tette hozzá az igazgató.

B

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
aradi vértanúinak
tiszteletére rendezendõ csendes koszorúzásra.
Idõpont:
2015. október 6., kedd, 10.30 óra

Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere rendszeres látogatója a
Zászlómúzeum országokat bemutató
rendezvényeinek. „Saint Lucia egy kis
földi paradicsom, ahova eljutni a távolsága miatt nagyon körülményes. De
fontos, hogy a józsefvárosiak tudását,
ismeretét ilyen téren is bõvítsük” –
mondta el az alpolgármester.
Sz.N.

Új évad az Erkel Színházban
Bizet Carmenjével nyitotta meg az idei évadot az Erkel Színház. A szezon elsõ premierjeként Leonard Bernstein klasszikusát, a West Side Storyt mutatták be a nagyközönségnek.
z évad legnépszerûbbnek ígérkezõ darabját, a West Side
Storyt 1957. szeptember 26-án mutatták be elõször a
Broadwayn, de népszerûsége azóta is világszerte töretlen. Hazánkban az elsõ, 1965-ös szegedi bemutatót számos további kö-

A

Helyszín:
Nemzeti Sírkert, Kossuth-mauzóleum
1086 Budapest, Fiumei út 16.
A megemlékezés után közösen
átsétálhatunk a 11 órakor kezdõdõ
állami koszorúzási ünnepségre
a Batthyány-mauzóleumhoz.

vette. Az Erkel színházi premier különlegességét az adja, hogy a
musical most elõször látható Magyarországon operaházi elõadásként. A rendezõ Novák Péter, a fõszerepeket kettõs szereposztásban Miklósa Erika és Boncsér Gergely, illetve Nánási Helga és
László Boldizsár alakítja.
Természetesen más csemegéket is tartogat a közönségének az
Erkel Színház. Richard Wagner kétfelvonásos vígoperája, a Szerelmi tilalom, Puccini Toscája és Goldmark Károly Sába királynõje címû operáján kívül számos nívós elõadás várja az érdeklõdõket.
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Polgárok Háza programja
2015 október
 Október 2., péntek, 18.00:
Bor és jazz
Fehér Adrienn EMeRTondíjas színésznõ, énekesnõ
Gershwin-estje; zongorán
közremûködik: Fehér Gábor.
A Juhász Testvérek egri pincészetének borbemutatója,
akik számos elismerés mellett 2013-ban a Challenge
International Du Vin Bordeaux borversenyen ezüstérmet szereztek 2009-es Char-

donnay barrique borukkal.
Juhász Ádám borász hét bort
kóstoltat.
Regisztráció: +36-20/4146644; 1/299-8050; polgarokhaza@polgarokhaza.hu.
Belépõ: 3000 Ft, nyugdíjasoknak, MPEE- és Bánffy Szalontagoknak: 2500 Ft
Szervezõpartnereink: Bánffy
György Kulturális Szalon,
Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület

Örömzene a Napházban
enga-Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma Önkormányzat vezetõje köszöntötte a résztvevõket szeptember 26-án a Napház Roma Kulturális Központban megrendezett programon.
A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával szervezett rendezvényen jazz-, táncdal- és folklórdallamokkal várták a kötetlen, baráti hangulatú összejövetel vendégeit, akik a szenvedélyes örömzenélést hallgatva, hamar elfeledkezhettek a kinti
szomorkás, borongós idõrõl.

B

KEKEC

A Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi
Szervezete minden kedden 16-18 óráig tanácsadást tart társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Vezetõ tanácsadók: Mozsár
Endréné elnök és Galler Gábor fõtitkár. Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, Horánszky utca 13.

Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiség tulajdonjogának átruházására
A Budapest Fõváros Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános
egyfordulós pályázatot hirdet
a tulajdonát képezõ Budapest
VIII., Trefort u. 3. szám alatti,
36534 hrsz-ú felépítményes ingatlan elidegenítésére.
Az ingatlan minimális vételára: 650.000.000,- Ft. Az ajánlati
biztosíték összege: 65.000.000,Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthetõ, értékpapírral, bankga-

ranciával, zálogtárggyal nem
helyettesíthetõ. A pályázati
dokumentáció: 2015. szeptember 28. és 2015. október 19.
között vásárolható meg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti irodájában, amelynek ára 20.000,- Ft
+ Áfa. Az ajánlati biztosítékbefizetés beérkezésének határideje: 2015. október 19. (hétfõ), 24 óra. Az ajánlati biztosí-

téknak a megjelölt határidõig
kell megérkeznie a bankszámlára. A pályázattal érintett ingatlan megtekinthetõ: 2015.
szeptember 28. és 2015. október
16. között elõzetes idõpontegyeztetés alapján. Idõpont
egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján lehetséges
személyesen (1083 Budapest,
Losonci u. 2.) vagy telefonon 061-219-6961, 06-1-333-6781/122
és 123 mellék. A pályázatok leadásának határideje és helye:
2015. október 20. (kedd), 10.00
óra, Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt., 1083 Budapest,
Losonci u. 2. A pályázatok

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.
Cvikker Optika
1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 4.
06-1-318-0453, 06-30-608-4164
www.cvikkeroptika.com
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bontásának idõpontja és helye: 2015. október 20. (kedd),
10.45 óra, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., I. em. tárgyaló. Az ajánlattevõk a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázattal kapcsolatban
további információ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. Elidegenítési Irodáján
(tel.: 06-1-333-6781/122 vagy
123 mellék, 06-1-216-6961)
kérhetõ.
Józsefvárosi Önkormányzat
nevében eljáró Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.,
Kovács Ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.

OTTHON

Háziasszonyoknak

Szilikagél
ranulátumával töltött
kis zacskóval sokszor
találkozhatunk, hiszen számos becsomagolt termék
mellé tesznek belõle (pl.
cipõsdobozba). Rendkívül jó
nedvszívó képessége miatt
meggátolja, hogy a pára, víz
kárt tegyen a portékában.
Sokan a kicsomagolás után a
kukába dobják a kis csomagot. Ne tegyük! Annyi mindenre tudjuk használni háztartásunkban. Olyan fiókba
tehetjük, ahol fontos iratokat, dokumentumokat, okmányokat tartunk. Barkács-

G

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Illatos és tiszta
lehet így is
gyszerûbbnek tûnik megvásárolni a sokat reklámozott, drága tisztítószereket, pedig van ezeknél sokkal jobb
módszer is. A jól bevált és
pénztárcabarát házi szerekkel,
amelyek ráadásul mindig kéznél vannak kamránkban, csodákat tudunk tenni! Egyszerre
lehet fertõtleníteni és fényessé
varázsolni, ha három és fél liter
vízben fél pohár bóraxot feloldunk, s ezzel öblítjük ki a csészét. A tiszta és friss illat titka

E

Az égetett tészta
ládában meggátolja a szerszámok rozsdásodását. A
fényképeket megvédi a nedvességtõl. Ékszerdobozban
az ezüstök lassabban veszítenek fényességükbõl. Régi
videókazetták élettartamát
is meghosszabbítja. Az ablakpárkányra vagy a dupla
ablakok közé téve meggátolja a páralecsapódást, ahol
penészveszély van, ott is érdemes kipróbálni. Autóban
a mûszerfalon a szélvédõ
párásodása ellen használható, de a kesztyûtartóban
vagy az ülés alatt is magába
szívja a párát.

emleges ízénél fogva édes
és sós töltelékkel, a legváltozatosabb alakokra formázva készíthetjük. Könnyû,
kiadós, olcsó, sokáig eláll, jól
fagyasztható, gyorsan és egyszerûen megsüthetõ. Tésztája
egyszerû, vízbõl, vajból,
lisztbõl és tojásból áll. Elkészítése igényel némi odafigyelést, de egy jó recepttel a
siker garantált. A kész tésztát
kanállal vagy habzsákkal sütõpapíros tepsire tegyük. Titka a levegõ, amit a tészta keverésénél juttatunk bele és a
magas víztartalmából fejlõdõ

S

az ecet. Öntsünk belõle két pohárral a kagylóba, hagyjuk hatni éjszakára, s csak reggel
öblítsük le. Ha ezt a
mûveletet minden héten egyszer elvégezzük, az elszínezõdött
vízkõgyûrûk is eltûnnek, s az ecet fertõtlenít is. Három százalékos hidrogén-peroxidos kefével dörzsöljük át
alaposan a perem alatti belsõ
részt. Hagyjuk negyed óráig
hatni, majd öblítsük le, s szinte
lerobbannak a vízkõdarabok.
Remek módszer a vízkõtlení-

tésre a kólás öblítés is, mert a
benne található foszfor- és citromsav képes feloldani a lerakódásokat. Lakásunkban a
mellékhelyiség árulkodik a
legjobban arról, mennyire vagyunk igényesek és kényesek a
tisztaságra!

tésztánk legyen. Félbevágva
édes krémekkel tölthetjük
meg. Legismertebb ebbõl a
képviselõfánk.
Tölthetjük
sajtkrémekkel, különféle pástétomokkal is. Ezeket ehetjük
elõételként vagy kínálhatjuk
salátákhoz, sõt a kisebb sós
fánkocskákat krémlevesekhez is adhatjuk. Maga a tészta is variálható, fûszerezhetõ.
Ha egy kevés sajtot adunk
hozzá, kész a sajtfánk. Az
olaszoknál profiterol a neve.
Leggyakrabban tejszínes vanília- vagy csokoládékrémmel töltik, és olvasztott ét-,
gõz. E kettõ felelõs azért, tej- vagy fehér csokoládéval
hogy levegõs, szinte üres öntik le.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
tává dolgozzuk.
Mérsékelt tûzön
folyamatosan
forgatjuk, hogy kiszáradjon, elváljon az
edény falától, kb. 1 percig. Lehúzzuk a
tûzrõl, s egyenként a tojásokat is beledolgozzuk. Nyomózsákba szedjük és egy sütõpapíros sütõlapra kb. 20 kis halmot nyomunk. 180 fokon 20-25 percig sütjük.
Hagyjuk kihûlni. Félbevágjuk az üreges
tésztát, majd a felvert tejszínhabbal megtöltjük. A tejbe beletördeljük a csokit, olvadásig melegítjük, majd hozzákeverjük a

Profiterol, az olasz fánkocska
Hozzávalók:
A tésztához: 1 dl tej, 1 dl víz, 10 dkg vaj,
1 tk. cukor, 15 dkg liszt, 4 tojás, csipet só.
A töltelékhez: 3 dl tejszín. A csokikrémhez: 20 dkg étcsokoládé, 3 dkg vaj, 1 dl tej.

Elkészítés:
A vizet, a tejet, a vajat, a cukrot és a sót
gyakori kevergetés mellett felforraljuk, belekeverjük a lisztet és fakanállal sima tész-

vajat. Ezzel az öntettel borítjuk be a kis
fánkocskánkat. A hûtõszekrényben 1-2
óra alatt összeérik.
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HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben
elõzetes telefonegyeztetés alapján: Tóth Józsefné
210-4900 vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
Apróhirdetés
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. 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,
w w w. k a s z a s z a k k e p z e s . h u .
E-000766/2014
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 0670-550-0269
Üvegezés! Ablakok, ajtók, kirakatok üvegezése. Hõszigetelõ üvegek, tükrök beépítése. Gyorsan,
tisztán, pontosan!
Tel: 06-30-266-4666

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
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély.
Tel.: 06-20-496-6601
VIII. kerületi 3 csillagos szálloda
karbantartót és szobalányt keres.
Jelentkezés: muszak@hotelmillennium.hunguesthotels.hu
62 nm-es, kétszobás önkormányzati lakást kisebbre cserélném ráfizetéssel. Tel.: 06-20-422-7303
Magyar-angol szakos tanárnõ tanári állást keres, sürgõs.
Tel.: 06-52-249-880
GÁBOR ESZMERALDA készpénzért vásárol mindenfajta régiséget, teljes hagyatékot.
Tel.: 1-789-1693, 30-382-7020
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VÍZSZINTES: 1. Vidám szüreti népdal elsõ része. 13. La ...
(Királyné); Haydn 85. szimfóniája. 14. A német Reinhold férfinév
magyar változata. 15. José van ...; világhírû basszbariton énekes.
16. Az idézet második része. 18. Jelzett rész! 19. Linux Disc Editor, röv. 20. Az erbium vegyjele. 21. A közepébe csúsztat. 23. Csodálkozik. 24. ... City, város az USA Michigan államában. 26. Fontos politikai feladatokat ellátó személy, régies szóval. 28. Felsõrész! 29. Magyar származású olasz szobrász (Amerigo). 30. A
Száva jobb oldali mellékfolyója. 31. Észak-szibériai öböl a Kara
tengerben. 33. Az idézet harmadik része. 36. Cicero haragja! 37.
Fohász. 38. Állás rész! 39. Román autójelzés. 41. ... fratres; Imádkozzatok, testvéreim! 43. Az idézet negyedik része. 45. Fogápoló márka. 47. Egységet felszámol. 49. A -va képzõ párja. 50. Láng,
baszk és breton nyelven (GAR). 51. Sápasztó kezdés! 52. Testnedv. 53. Formáló. 56. Nyomdai dolgozó. 58. Az idézet ötödik,
befejezõ része.

FÜGGÕLEGES: 1. Erény, kiválóság. 2. Gabonát betakarító.
3. Lord ...;Joseph Conrad regénye. 4. Az -on és az -ön ragtársa. 5.
Csinálni fog, régies szóval. 6. Melyik személyre? 7. Belfast lakója. 8. Vékonyabb faág. 9. Serkent, élénkít. 10. Az ismeretlen névjele. 11. Késõ jura földtörténeti kor más néven. 12. Ildikó ritka
becézése. 17. Hegyezem a fülem, ... a lomb megett fülemüle;
Kosztolányi játékos ríme. 21. Erõszakkal tart magánál. 22. Kortárs japán diplomata (Sadako). 23. A Golf meleg! 25. Róbert beceneve. 27. Étrend, röv. 30. Egyesít, összekapcsol, angolul (UNITE).
32. Nemzeti lobogónk egyik színe. 33. Sétálgat. 34. Ritka, németül. 35. A természeti szépségeket óvó személy. 40. Odalent, erdélyi tájszóval. 42. Ritka nõi név, jelentése: szeretett. 43. Tyúkanyó
tömör véleménye. 44. ... csendre üvöltözõ fõnökét! – ajánlja a
pszichoanalitikus. 46. Algériai kikötõváros. 48. A válogatottban
is játszott dunaújvárosi labdarúgó (Zoltán). 51. Zokog. 52. Magot
szór a földbe. 54. Akcióban van! 55. ...-móg; zsörtölõdik. 67.
Zespolu Szkól; lengyel egyesületi iskola, röv.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: október 14.
A szeptember 9-i rejtvényünk megfejtése: Könyv, toll, tinta,
ceruza,/ rontom-bontom,/ kezdõdik az iskola,/ csak aszondom.
Nyertes: Zorka László
A jutalmat személyesen veheti át a szerkesztõségünkben.

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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