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Egyéves a felújított térfigyelõ-rendszer
Hatékonyabb felderítés és bûnmegelõzés

MOZAIK
õrizzék annak a kornak hangulatát és szellemiségét, de mégis hozzánk és nekünk
szóljanak. Az ünnepség keretében Jobbágy
Koszorúzással egybeköÉva újságíró, a Tormay Cecile Kör alapítótött ünnepségen emlékeja olvasott fel részleteket az írónõ egyik rezett meg az írónõrõl a
gényébõl, majd Pánti Anna operaénekesnõ
Tormay Cécile Kör, a Jóelõadása tette teljessé az ünnep hangulatát.
zsefvárosi Önkormányzat
A megemlékezés a Rókus Kórház mellett
és lelkes olvasói a szülefelállított Tormay Cecile szobornál folytatésének 140. évfordulója
tódott, ahol Jobbágy Éva többek között azalkalmából, október 10zal az örömhírrel szolgált a jelenlévõknek,
én délelõtt.
hogy hamarosan bemutatják az írónõ életét
feldolgozó filmet.
z írónõ egykori, KõfaAz ünnepség keretében a jelenlévõk –
ragó utcai otthonának
köztük az írónõ rokona, Székelyné Eperjefalán elhelyezett emléktábsi Dorottya és a Józsefvárosi Önkormánylánál Prof. Dr. Ritoók Zsigzat nevében Szilágyi Demeter képviselõ –
mond egyetemi tanár – aki rokoni kapcso- fordítói munkásságára hívta fel a figyel- az emléktáblánál és a szobornál is elhelatban áll a Tormay családdal – a magyar met. Mûfordítóként úgy tálalta a régi, latin lyezték a tisztelet és megemlékezés koszonyelvvel virtuózként bánó írónõ páratlan nyelven írt szövegeket, hogy azok meg- rúit.
T.O.

Tormay Cecile-re emlékeztek

A

Izgalmas családi nap a Teleki téren
Találkozások a 99-es buszon
Szombaton tartották a Magdolna Negyed Program III. keretein belül megvalósult 99-es busz projekt zárórendezvényét. A Teleki téri eseményen az érdeklõdõk találkozhattak a buszokon
dolgozó szociális munkásokkal, valamint sor került a 99-es busz rajzpályázatának díjátadójára is. A nyereményeket Balogh István Szilveszter önkormányzati képviselõ adta át.
99-es buszjáratnak négy megállója is
van a Magdolna negyedben. Az önkormányzat mindent elkövetett annak érdekében, hogy az eddig rossz hírnévvel
rendelkezõ járatot mindenki egyaránt félelem nélkül és bizalommal használhassa –
mondta Balogh István Szilveszter.

A

hették tapasztalataikat a 99-es buszról” –
emelte ki Velencei Mónika.
Burai Bianka, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ötödik
osztályos diákja nyerte a rajzpályázat
egyik fõnyereményét, egy kerékpárt.
„A tanárom tájékoztatott a pályázati
lehetõségrõl, és nagyon boldog vagyok, hogy nyertem” – büszkélkedett a fiatal lány.
A rendezvényen bemutatkoztak a
MNP III. kapcsán született civil szervezetek is: a Társak a Teleki Térért és a
Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület. A gyermekeket ugrálóvár, arcfestés, labdajátékok, izgalmas vetélkeA nyereményeket Balogh István Szilveszter adta át dõk és sok nyeremény várta.
A programsorozat az Európai
Velencei Mónika, a Rév 8 Zrt. munkatár- Unió támogatásával a MNP III. keretében
sa elmondta: nagyon fontosnak tartották a valósult meg a Józsefvárosi Önkormánygyermekek bevonását a projektbe. „Nem- zat, a Budapesti Közlekedési Központ, vacsak a véleményüket kérték ki a járatról, lamint a Budapesti Közlekedési Zrt.
hanem egy rajzpályázat keretében is kifejt- együttmûködésével.
SZ.N.

vényesítése” – hangsúlyozta a gyerekeket
a feladat elé állító pedagógus. Majd hozzátette: „Ha nincs a szoros kapcsolat a városNemcsak egyszeri alkalom volt a taüzemeltetési igazgatósággal, az önvaszi virágosítás a Lakatos Menyhért
kéntesekkel, támogatókkal, akkor
Általános Iskola és Gimnázium életénem lehetett volna ezt a látványos
ben. A diákok a közelmúltban ismét
munkát megvalósítani.”
sokat tettek a környezetük szépítéE környezettudatos gondolkodásra
séért.
serkentõ munka a gyerekeknek tanulás és játék is, de a munka becsületére,
z intézmény 4. osztályos és felsõbb
felelõsségre nevelés eszköze is. A köévfolyamos tanulói folytatták körzös tevékenységgel lehetõséget kapnyezetük virágosítását, örökzöld és évetak, hogy a környezetismeret, matelõ növények ültetését. Ezúttal a Bauer
matika tantárgyi ismereteiket a felkéSándor utcában, az iskola elõtti terület
szülés, az ültetés, majd az ápolás és
következett, melyet díszléces kerítéssel
gondozás folyamán is alkalmazzák. A
is körbevettek. A tavaszi munka eredmé- zást követõen üde színfoltjai a sétálóutcá- tanultak hasznosultak, hiszen már tudják,
nyeképpen a túloldalon szépen fejlõdnek nak. „Már csak ez a néhány ágyás maradt hogy milyen növényeket, hogyan és hol
a növények, melyek a rendszeres gondo- ki, így lesz teljes az iskola elõtti terület nö- ültessenek.

Tovább szépült a Lakatos iskola környezete

A
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KÖZÉLET
Új funkciót kap a józsefvárosi Vörösmarty mozi

Fogyatékos-barát munkahely és közösségi tér
Hamarosan Józsefvárosban
nyitja meg kapuit Magyarország legelsõ fogyatékos-barát
mozija a Fogadj Örökbe Egy
Macit Alapítvány kezdeményezésére. Az egykori Vörösmarty mozi épületében kávézót és kulturális központot is
kialakítanak fogyatékossággal élõ munkavállalókkal.
Törõcsik Mari, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas mûvésznõ, a
Nemzet Színésze, az alapítvány létrehozója köszönetet
mondott a program támogatóinak és továbbiak csatlakozását kérte. Kocsis Máté, JózsefTörõcsik Mari, az alapítvány létrehozója reméli,
város polgármestere hangsúhogy mások is a nemes cél mellé állnak
lyozta: az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élõkre, ezért is fo- is, hogy lehetõség nélkül élõ” – get megad ahhoz, hogy a fogyatékkal élõk itt lehetõséget kapjagadták nagy örömmel a kez- hangsúlyozta a polgármester.
nak arra, hogy teljes értékû életet
deményezést.
Józsefváros is
tudjanak élni, hasznos munkát
ocsis Máté a helyszínt be- támogatja a projektet
végezhessenek” – emelte ki Komutató sajtótájékoztatón „Azért fogadtuk nagy örömmel csis Máté, aki polgármesteri keelmondta: a Fõvárosi Közgyû- ezt a kezdeményezést, mert retébõl 5 millió forinttal támolésben azért támogatta a mozi új azon túl, hogy a mûvésznõ neve gatja a projekt megvalósítását.
funkciójának kialakítását, mert komoly súlyt ad az ügynek, örüKocsis Máté hozzátette: szeJózsefváros önkormányzata ki- lünk, hogy a kerületben létrejön mély szerint azért is hálás az ötemelten kezeli a fogyatékkal egy ilyen intézmény. A józsefvá- letért, mert a kerületben megvaélõk támogatását. Ezt támasztja rosi és a fõvárosi önkormányzat lósuló projekt szimbólummá
alá az is, hogy a Rehab Critical minden támogatást és lehetõsé- válhat. Mint elmondta, bízik abMass nevû civil
ban, hogy az alapítvány a jövõszervezet szakértõi
ben tovább terjeszkedik, és orszerint, az elmúlt
szágosan is sok helyen ad majd
években a kerület
lehetõséget a fogyatékkal élõkjelentõs lépéseket
nek.
tett afelé, hogy a fo150 millió forintos
gyatékkal
élõk
beruházás
mindennapjait –
A Fogadj Örökbe Egy Macit
akadálymentesítésAlapítványt Törõcsik Mari alaben, munkahelytepította. A Nemzeti Színház mûremtésben – segítvésze köszönetet mondott a 620
se. „Az, hogy valaA felújítás után az intézményben
négyzetméter területû helyszíki fogyatékkal élõ,
8-10 fogyatékossággal élõ dolgozhat majd
nen mintegy 150 millió forintos
nem jelentheti azt

K

Megalakult a Fogyatékosságügyi
Tárcaközi Bizottság
Fogyatékossággal is lehet teljes életet élni,
ehhez az állam segítségére és az egyén
akaratára együtt van szükség – mondta az
emberi erõforrások minisztere a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság hétfõi, budapesti alakuló ülésén.
Balog Zoltán közölte, a testület megalakulása jelzi, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít erre a területre. Felidézte,
tavasszal fogadta el az Országgyûlés az or-

szágos fogyatékosságügyi programot,
amely meghatározza a teendõket a szociális szolgáltatások, a képzés, a foglalkoztatás és az egészségügy területén. Hozzátette: az új bizottság feladata a szakmaközi
koordináció lesz.
A miniszter két elemet emelt ki, ahol e
területen már láthatók az eredmények. Az
egyik a korai gyerekkori intervenció
ügye, a másik a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása. Utóbbiban éppen a közelmúltban sikerült elõrelépni az

beruházással
megvalósuló
program támogatóinak és továbbiak csatlakozását kérte.
„Szeretném kifejezni köszönetemet Tarlós István Fõpolgármester úrnak – akirõl tudom, hogy
a szívén viseli ezt az ügyet –,
Kocsis Máté polgármester úrnak és mindenkinek, aki megszavazta, hogy megkapjuk ezt a
mozit” – mondta a mûvésznõ.
Kárász Róbert televíziós mûsorvezetõ, a program ötletadója, az alapítvány elnöke elmondta: 2012-ben azért kezdték
el a munkájukat, hogy megváltozott munkaképességû, illetve
fogyatékossággal élõ embereknek munkahelyet teremthessenek. Ez az idén megvalósul, köszönhetõen a Fõvárosi Közgyûlés februári döntésének, amely
szerint a következõ 15 évben a
Vörösmarty mozit az alapítvány üzemeltetheti, a helyiséget
ingyen használhatják, megõrizve annak mûvészmozi jellegét.

Már zajlanak
a munkálatok
Az új moziban speciális, akadálymentesített kávézó és közösségi tér, pékség, bár, csúcstechnológiával felszerelt mozi
és rendezvényterem, valamint
közösségi, kulturális programok sorozata várja majd a látogatókat az alapítványt támogató mûvészek és fogyatékossággal élõk részvételével. Az egész
komplexumban a tervek szerint
8-10 fogyatékossággal élõ dolgozhat a nyitás után.
A kulturális központ és kávéház várhatóan december 3-án,
A fogyatékossággal élõk világnapján nyílik meg.
D.A.

új közbeszerzési törvény módosításával.
A változtatás lényege, hogy a megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató
cégek – az uniós értékhatár alatt – közbeszerzés alóli mentességet kapnak, akár
termékrõl, akár szolgáltatásról van szó.
Ez a munkahelyteremtésben és a piacszerzésben komoly elõrelépést jelent a
számukra. Balog Zoltán közölte: a módosítás eredményeként több száz új munkahely jöhet létre a megváltozott munkaképességû embereknek.
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KÖZBIZTONSÁG
Egyéves a kibõvített józsefvárosi térfigyelõ rendszer

Több a felderítés és az intézkedés

cseréltek újra, több mint 60-at pedig további helyekre is felszereltek.

Segítség a rendõrség
munkájában

Éppen egy évvel ezelõtt adta át
Pintér Sándor belügyminiszter és
Kocsis Máté polgármester Józsefvárosban a felújított térfigyelõ
központot és azt a 180 új kamerát, amely a teljes kerületet lefedi. Kocsis Máté polgármester kiemelte: a lakossági visszajelzések azt mutatják, a kerületiek
örülnek a beruházásnak, az itt
élõk biztonságérzete javult. Molnár Gábor józsefvárosi rendõrkapitány szerint a rendszer bevált,
a közbiztonsági fejlesztésnek köszönhetõen több rendõri felderítés és intézkedés történt.

Csak pozitív tapasztalatokról tudok
beszámolni – meséli Molnár Gábor.
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság
vezetõje szerint ebben az évben a
térfigyelõ kamerák által történt felderítést és intézkedést tekintve
emelkedett az észlelt és az elfogással
végzõdött bûncselekmények száma
is. A kamerák segítségével a gépkocsi-feltörések, rablások, kifosztások
elkövetõit sikerült nagyobb számban
kézre keríteni. A garázda jellegû
bûncselekmények esetében a bizonyítási szakaszban van óriási szerepük a kameráknak. Ez a fajta bûncsetérfigyelõ központjába közvetíti a képe- lekmény ugyanis sok esetben többszeket, ahol a nap 24 órájában egyszerre 5- replõs és a monitoron jól láthatók a táravaly októberben adták át az ország 10 fõs – rendõrökbõl és közterület-fel- sak is.
egyik legmodernebb térfigyelõ-ka- ügyelõkbõl álló – csapat figyeli a monimerarendszerét. A teljes kerületet lefe- torokat. A kamerák a bûncselekmények Kamerák akcióban
dõ, 180 darab nagyfelbontású kamera a rögzítése mellett a nyomozásban, vala- A térfigyelõ központban a monitorok
Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. mint a bûnmegelõzésben is segítik a elõtt ülõ személy folyamatos kapcsolatot
kerületi Rendõrkapitányság Víg utcai rendõröket. A tapasztalatok azt mutat- tart a járõrökkel és jelez nekik, hogy tarják, hogy a rendszer bevált, tózkodjanak a gyanús egyén közelében.
jóval több esetben észlelik a Így, amennyiben bûncselekmény törtébûneseteket és több a rend- nik, a rendõrség azonnal ott tud lenni a
helyszínen.
õri intézkedés is.
Nemrégiben a Blaha Lujza téren egy
Az ország legnagyobb fiatalember odament a sértetthez, bánkamerarendszertalmazta, elvette az értékes okostelefonfejlesztése
ját, majd eltûnt egy kapualjban. A feljeA beruházás megvalósítá- lentés megtétele után a rendõrök visszasához 220 millió forint visz- követték kamerán az esetet. Megfigyelsza nem térítendõ támoga- ték, hogy melyik háznál tûnt el a tolvaj,
tást nyert az önkormányzat, a házban lakók közül pedig a sértett felmelyet 73 millió forint ön- ismerte az elkövetõt. Ezért minden eseterõvel egészítettek ki, így ben érdemes mihamarabb feljelentést
összesen 293 millió forint- tenni – javasolja Molnár Gábor.
ból valósulhatott meg az orA rendõrkapitány célul tûzte ki, hogy
szág legnagyobb kamera- a következõ évben is tartani tudják az
Molnár Gábor: A kamerák segítségével több elkövetõt
rendszer-fejlesztése. A for- idei jó eredményeket, sõt ha lehet, javítasikerült kézre keríteni
rásból 115 elavult kamerát nak rajta.
B.R.

T

Utca hangja
Egy évvel ezelõtt adták át a
megújult józsefvárosi térfigyelõ
központot valamint az utcákon
és tereken lévõ 180 nagyfelbontású térfigyelõ kamerát, amelynek
segítségével a rendõrök és a közterület-felügyelõk közösen, napi
24 órában õrzik a kerület rendjét.
Önnek mi a véleménye arról,
hogy az ország egyik legnagyobb és legmodernebb térfigyelõ-kamerarendszere Józsefvárosban mûködik?
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Valcsák Éva, 49 éves,
keramikus
Velem még
nem történt
bûneset, így
személyes
tapasztalatom nincs.
Az éremnek
azért két oldala van:
egyrészt biztonságérzetet ad,
de az is zavaró, ha figyelnek.
Viszont a biztonság fontosabb, és amúgy sincs mit takargatnom.

Ábrahám Imre, 48 éves,
üzletvezetõ
Nagyon
örülök neki, hogy itt
ennyi kamera van,
és kicsit
érezhetõ
is,
hogy
jobb lett a
közbiztonság az elmúlt idõszakban. Nem tudom, hogy
mennyi elfogás történt a hatására, de remélem, hogy bevált
a rendszer.

Balázs István, 52 éves,
vállalkozó
Örülök,
hogy sikerült ezt létrehoznia
az önkormányzatnak,
nagyon nagy
segítség ez
a rendõrségnek és a lakóknak is. Én úgy látom már
most érezhetõ a hatásuk. Abszolút pozitív a véleményem.

KÖZBIZTONSÁG
Javult a kerületben élõk biztonságérzete

Már nincsenek láthatatlan utcák Józsefvárosban
Józsefváros ma már nem az a "nyócker", ami régen volt,
hiszen mára Budapest egyik legdinamikusabban fejlõdõ
kerülete lettünk, ahol jelentõsen javult a közbiztonság. A
számos, közbiztonságot javító intézkedés mellett, az egy
éve mûködõ térfigyelõ-kamerarendszer is hozzájárult ahhoz, hogy az itt élõk biztonságérzete javuljon. A kamerarendszerrel kapcsolatban Kocsis Mátét, Józsefváros polgármesterét kérdeztük, aki kiemelte, pozitívak a tapasztalatok, de a közbiztonság az a terület, ahol mindig lesznek megoldandó feladatok.
– Miért tartotta fontosnak az önkormányzat a kamerarendszer fejlesztését?
– Józsefvárosnak a múltjából
adódóan sokféle közbiztonsági
problémával kellett megküzdenie. Néhány évvel ezelõtt, ha
valaki kimondta a város nevét,
mindenkinek azonnal a bûnözéssel, prostitúcióval és drogosokkal azonosított „nyócker” ugrott be.
Hosszú évek
munkájával, a
józsefvárosiakkal közösen
mára sikerült
ezen jelentõsen változtatnunk. Józsefváros ma már Budapest egyik
legdinamikusabban fejlõdõ kerülete, a város szinte teljesen újjáépült és jelentõsen sikerült javítanunk a közbiztonságon is,
aminek eredményeként az itt
élõk biztonságérzete is sokat javult. A rendõrség támogatása, a
polgárõrség újjáalakítása és

Poch László, 71 éves,
autószerelõ
mûhely tulajdonosa
Én örülök
neki, mert
kevesebb a
lopás
és
más bûncselekmények is. De
vannak
még olyan
részek a kerületben, amire fokozottabban kellene figyelni.
Egyszóval fejlõdünk, de van
még mit javítani.

számtalan közbiztonságot javító döntés mellett a térfigyelõ
kamerarendszer fejlesztésének
jelentõs szerepe van ebben a
pozitív folyamatban.
– Az elmúlt egy évre visszatekintve milyen tapasztalataik vannak? Milyen visszajelzések érkeztek a térfigyelõ rendszer kapcsán?
– A rendõrség felõl rendszeresen kapok tájékoztatást
arról,
hogy munkájukat nagyban segítik a
kamerák,
nemcsak
a
bûnüldözés,
hanem a bûnmegelõzés során
is. Másrészrõl a józsefvárosi lakosok is örülnek annak, hogy
ma már az egész kerületet lefedi a kamerahálózat, sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat. Kapok idõnként leveleket is, amiben saját tapasztalataikat osztják meg velem az itt

Temesvári Pál, 36 éves,
munkakeresõ
Biztos, hogy
van olyan
eset, amiben
hozzátesz a
közbiztonsághoz,
azonban
szerintem
kicsit átestünk a ló túloldalára. Nem
vonom kétségbe a létjogosultságát, de én kicsit soknak érzem, hogy ilyen mértékû a
megfigyelés.

Kocsis Máté: Az elmúlt év tapasztalatai pozitívak,
de van még mit tenni a közbiztonság területén

élõk. Összességében pozitívak
a tapasztalatok, de pontosan
tudom, hogy a közbiztonság az
a terület, ahol mindig vannak
és lesznek is megoldandó feladatok.
– Tervezi-e az önkormányzat a
rendszer további fejlesztését?
– A közterületi térfigyelõkamerarendszer ma már egész
Józsefváros területét lefedi,
nincs láthatatlan utca és tér. A
modern kamerák nappal és éjjel is szinte mindent látnak. Ettõl függetlenül vannak terveink további fejlesztésekrõl.
Például a régi, lecserélt, de
még mûködõképes kamerákat
szeretnénk odaadni társashá-

Lakatos Gyõzõné, 52 éves,
háztartásbeli
Szerintem
ide kell is
ennyi kamera.
A
közbiztonság kicsit
javult, és
azt is látom, hogy
több a rendõr az utcán, de
még mindig sok a veszélyes
alak. Én inkább arra szavaznék, hogy még több rendõr
legyen az utcán.

zaknak, erre pályázatot is írtunk ki.
– Más önkormányzatok is érdeklõdtek és megnézték a központot. Õk
hogyan értékelték a rendszert?
– Több önkormányzat is érdeklõdött, és járt a kerületben,
hogy tapasztalatokat és ötleteket gyûjtsenek saját térfigyelõ
kamerarendszerük fejlesztéséhez. Mindannyian elismerésüket
fejezték ki Józsefváros számára
és mintaértékûnek tekintik az itt
mûködõ térfigyelõ-kamerarendszert. Követendõ példának tartják azt a hatékony együttmûködést is, ami az önkormányzat, a
közterület-felügyelet és a rendõrség között mûködik.

Kovács Endre, 60 éves,
biztonsági õr
Rám fokozottan jó benyomást tettek a kamerák. Én itt
lakom a Teleki téren és
februárban
lerúgták az
autóm tükrét. Az itteni térfigyelõ kamerán vették észre a rendõrök
az esetet és 20 percen belül el
is fogták a tettest.
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Olasz testvérvárosi küldöttség járt Józsefvárosban
A húszéves kapcsolatot ünnepelték
Immár húsz éve tart a szoros kapcsolat az olaszországi Pescina
városa és Józsefváros között. A jubileumot többnapos programsorozattal ünnepelték: népes delegáció érkezett kerületünkbe a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola meghívására. Egry Attila alpolgármester a látogatás kapcsán kijelentette, a pescinai az egyik legszorosabb testvérvárosi kapcsolat, amit Józsefváros fenntart.
két évtizedes kapcsolat tovább épült a
múlt héten: mintegy ötven fõs csoport
látogatott Pescinából kerületünkbe. Az
önkormányzat
delegációját
Stefano
Iulianella polgármester vezette, a Fontamara Oktatási Központból tanárok és
diákok érkeztek, valamint a neves pescinai
fúvós együttes.

két kórusa, valamint
a fúvósok. Az együttes már az olasz köztársasági elnök és
Ferenc pápa tiszteletére is játszott.
A zene szeretete indította el az iskolák közti kapcsolatot
Sántha Péterné alpolgármester
kiemelte: az utóbbi években fõvárosunk kerü- vendégül. Egry Attila alpolgármester kiSzínvonalas zenei programok
letei közül Józsefváros a legdinamikusab- emelte: az Olasz Intézetben tartott gála
A küldöttség programja a zene köré épült, ban fejlõdõ városrész. „Megújítjuk intézmé- kulturálisan kiemelkedõ esemény volt az
hiszen az iskolák közötti kapcsolat is ennek nyeinket, lakóépületeinket, újjáépítjük köz- idei évben Józsefvárosban, amelyen megtereinket, miközben büsz- erõsítették az együttmûködést a követkekén vigyázzuk történelmi zõ 20 évre is. „A folytonosságot az iskolák
emlékeinket” – mondta. és a zenekar biztosítja, a két város vezetõMint emlékeztetett, a ren- sége pedig ehhez közremûködik. Józsefdezvény színhelye a Palo- város önkormányzata a jövõben is támotanegyed szépséges épüle- gatni fogja a kapcsolatot” – fogalmazott
tei között is kiemelkedõ.
Maria Assunta
Accili, Olaszország
magyarországi
nagykövete örömének adott hangot,
hogy a két város között ilyen szoros
együttmûködés taEgry Attila: az önkormányzat a jövõben is támogatja
pasztalható. Szabóaz együttmûködést
né Szél Julianna, a
A Rezsõ téri templomban is felléptek
Vajda igazgatónõje
a magyar és az olasz tehetségek
kapcsán indult el. Kedden ünnepélyesen el- szerint kevés magyarországi általánevezték a pescinai testvérintézményrõl az nos iskola büszkélkedhet azzal,
olasz szaktantermet a Vajda Péter iskolá- hogy ilyen hosszú múltra visszatekintõ kül- Egry Attila. Hozzátette: a húsz év azt is jeban. Az átadón a Vajda kórusa mellett az földi testvériskolai kapcsolata van.
lenti, hogy az együttmûködés önkorolasz fúvósegyüttes is koncertet adott. Az
mányzati ciklusokon is átível, valamint,
ifjú zenészek szerdán a Rezsõ téri templom- Józsefváros támogatja
hogy a pescinai az egyik legaktívabb testaz együttmûködést
ban léptek fel.
vérvárosi kapcsolat Józsefváros életében.
Csütörtökön a Budapesti Olasz Kultúr- Az olasz küldöttséget pénteken a Józsefintézetben rendeztek nagyszabású gálaes- városi Önkormányzat épületében látták Otthon Józsefvárosban
Stefano Iulianella, Pescina polgártet. Olasz és magyar költõk versei hangmestere köszönetet mondott a Józottak el, fellépett többek között a Vajda
zsefvárosi Önkormányzatnak és a
Vajda iskolának a szervezésért.
A Vajda Péter iskola és a pescinai
„Gyönyörû héten vagyunk túl,
Fontamara Oktatási Központ kórusai
újabb barátságok születtek. Egyérközött húsz éve kezdõdött az együtttelmû célunk, hogy folytatni kell a
mûködés, ami azóta is folyamatos. A
két önkormányzat közötti együtthúsz év alatt mintegy 300 vajdás tanumûködést, a közös pontokat nemló járt az olasz kisvárosban. Az önkorcsak kulturálisan, hanem más téren
mányzatok 1998-ban írták alá a testis keressük. Otthon érezzük magunvérvárosi szerzõdést.
kat Józsefvárosban” – zárta szavait
Az olasz fúvósok az utcán is zenéltek
az olasz elöljáró.
D.A.

A
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Kreatív pályázat középiskolásoknak
A kerület elkötelezett az alkohollal kapcsolatos problémák visszaszorításában és az
egészségesebb életvitel elterjesztésében – hangsúlyozta
Sára Botond alpolgármester a
Heim Pál Alapítvánnyal nyáron megkötött együttmûködés aláírásakor. Ennek keretében a közelmúltban pályázatot is hirdettek: a kerületi
középiskolás diákok mutathatják meg, mit gondolnak
az alkoholfogyasztásról, annak veszélyeirõl.
Heim Pál Alapítvány idén áprilisban
„Alkoholstop” néven új társadalmi
programot indított, amelynek keretében a
lakosság egészségtudatos, illetve felelõs
fogyasztói magatartásának ösztönzését és

A

terjesztését tûzte ki célul. Józsefváros elkötelezett az alkohollal kapcsolatos problémák visszaszorításában, ezért együttmûködési megállapodást kötött a Heim Pál
Alapítvánnyal.
A projekt újabb elemeként pályázatot írtak ki kerületi középiskolásoknak, vala-

A

z iskola tornatermében
több mint kétszázan voltak

A pályázatra több kategóriában – fotó és
grafika, videó, vers és próza – várják a
pályamûveket. A pályázatok benyújtási
határideje: október 19.
További információ: www.alkoholstop.hu

színházi szakember. Dubóczky
Gergely, a Budapesti Fesztiválzenekar kamaraegyüttesének
kíváncsiak az operára. Az elõ- karmestere hangsúlyozta, naadásban a közönség is kapott fel- gyon fontosnak tartják az ifjúadatot: négy egyszerû, könnyen ság zenei nevelését. „A jó zene
megtanulható dalt szántak a
nézõtéren ülõ gyerekeknek.
Philipp György rendezõ
szerint mindig nagy élmény
gyerekeknek rendezni egy
operát, pláne akkor, ha a nézõket is bevonják. „A gyermekmunkára való rákényszerítésrõl, és a gyermekek
jogairól szólt az elõadás,
amelyekrõl sok fiatal nem is
hallott még” – mondta a

Opera a Deák Diákban
Nem mindennapi üzenetet
közvetítõ
gyermekoperát
hallhattak és láthattak az érdeklõdõk a Deák Diák Általános Iskolában. A kis kéményseprõ címû darab a
gyermekmunkára, illetve a
gyermekek jogaira hívta fel a
figyelmet. A színmû presztízsét emelte, hogy a zenét a
Budapesti Fesztiválzenekar
kamaraegyüttese biztosította.

mint az alapítvány idén elõször hirdeti
meg október 27-re az Országos Alkoholmentes Napot.
A Heim Pál Alapítvány az alkoholmentes nap alkalmából a programhoz elsõ önkormányzatként csatlakozott Józsefvárossal ünnepel: október 27-én, 15 órakor a
H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban tartott rendezvényen adják át a
kerületi középiskolásoknak hirdetett Alkoholstop Kreatív Pályázat díjait is.
A nyertes mûalkotásokat Kocsis Máté
polgármester és Sára Botond alpolgármester felajánlásából, Apple okos eszközökkel, a további helyezetteket pedig értékes
ajándéktárgyakkal jutalmazzák.

Bolgár pedagógusok pozitív tapasztalatai
Nemzetközi együttmûködés keretében
érkezett hazánkba egy pedagógusokból álló bolgár küldöttség, akik ellátogattak a Mesepalota Tagóvodába, illetve a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskolába is.
A külföldi szakemberek elégedetten
konstatálták a Józsefvárosban folyó
oktatás fejlõdését.
ntoaneta Pejcseva, a Kjusztendil Regionális Szakfelügyelõség középiskolai oktatási szakértõje szerint a Mesepalota Óvoda egy nagyon jól felszerelt oktatási intézmény. „Nagyon sok képességfejlesztõ játék, és segédeszköz teszi lehetõvé
a gyermekek gyors és biztos fejlõdését” –

A

tette hozzá a bolgár szakember. Tarbáné
Kerekes Ágnes, a Mesepalota Tagóvoda
vezetõje elmondta: nagyon fontos megmutatni a világnak, hogy az intézményben

mûveltté és érzékennyé teszi az
embert” – fûzte hozzá a karmester.
Farczádi-Bencze Tamás, az iskola igazgatója elmondta, hogy
többéves kapcsolatuk van a Budapesti Fesztiválzenekarral. „A színmû
témájának sajnos
még mindig van aktualitása, az iskola
mindent megtesz
annak érdekében,
hogy a tanulók tudomást szerezhessenek a jogaikról” –
jelentette ki az igazgató.
SZ.N.

hogyan nevelik, fejlesztik a gyermekeket.
„Az önkormányzat nagymértékben támogatja a munkánkat, és mi jó gazda módjára mindent megteszünk az
óvodáskorúak érdekében, a
szülõk legnagyobb megelégedésére” – fûzte hozzá a vezetõ.
Tanosné Horváth Márta, a
Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola igazgatója emlékeztetett, hogy egy várnai iskolával
már kiváló kapcsolatot tudtak
létesíteni. Az oktatási módszerek bemutatása, a tanulmányi utak, illetve a diákcsereprogramok
nagy segítséget nyújtanak a fejlõdésben, és
a további együttmûködésben – jelentette
ki az igazgatónõ.
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Közveszélyes az egykori MSZP-székház
Feljelentést tett az önkormányzat a szocialisták egykori székházával kapcsolatban
Az évek óta üresen álló volt MSZMP-,
majd MSZP-székház már jó ideje drogosok, hajléktalanok és prostituáltak
tanyája. A szeméttel teli udvarában a
napokban tûzeset is volt öngyulladás
miatt. A növekvõ lakossági panaszok
miatt a Józsefvárosi Önkormányzat feljelentést tett közveszély okozásáért ismeretlen tettes ellen.
II. János Pál pápa téren hosszú évek
óta elhagyatottan és elhanyagoltan
áll az MSZMP, majd az MSZP volt székháza. Az épület 2010-ig a szocialisták tulajdonában volt, majd ezt követõen a párthoz
közel álló egyik cégtõl vándorolt a másikhoz. Most éppen egy offshore céghez köthetõ vállalkozás tulajdonában van amely
felszámolási eljárás alatt áll – közölte a Józsefvárosi Önkormányzat sajtóirodája.
A tulajdonosok hatalmas adósságot és
rendezetlen környezetet hagytak maguk
után. Az épület már jó ideje a hajléktalanok, a drogosok és a prostituáltak tanyája,
állapota – a fémtolvajoknak is köszönhetõen – folyamatosan romlik. A környéken
élõket egyre jobban zavarja, ami az épület-

A

Az egykori székház drogosok és hajléktalanok
tanyája lett

ben folyik. Sokan panaszkodnak a szemét,
a hangoskodás és a mocsok miatt, egyre
több bejelentés érkezik az önkormányzat
és a rendõrség felé is. A volt pártház udvara jelenleg tele van szeméttel, bûz árad on-

nan kifelé. A napokban tûzeset is volt
az épületben az ott lévõ szemét öngyulladása miatt.
A sorozatos rendõri intézkedések és
a különbözõ önkormányzati és hatósági felszólítások ellenére sem a tulajdonos, sem a felszámoló nem foglalkozik érdemben az adósságokkal terhelt ingatlannal.
A szocialistákhoz közeli, volt tulajdonos cégek és a jelenlegi offshore kötõdésû tulajdonos felelõtlensége miatt
nem kerülhet veszélybe a környéken
élõk biztonsága. Ezért a Józsefvárosi
Önkormányzat a rendõrség jelzései
alapján és a lakossági panaszok számának növekedése miatt feljelentést tett
közveszély okozása miatt ismeretlen
tettes ellen – áll a sajtóközleményben.
A szocialisták szerint õket semmilyen felelõsség nem terheli, hiszen a
székházat hat évvel ezelõtt eladták. A
Józsefvárosi Önkormányzat ugyanakkor a
feljelentésben felhívta a nyomozóhatóság
figyelmét, hogy a kialakult helyzet kapcsán vizsgálandó lehet az ingatlanok tulajdonosi körének felelõssége is.

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.

5-ös körzet
Térfigyelõ-szolgálati és
iskolarendõri feladatok
Név: Darnyi Szabolcs
Rang: rendõr törzszászlós
Telefon: 06-70-489-35-67
E-mail: DarnyiSz@budapest.police.hu
Terület: Rákóczi tér, Nagyfuvaros utca,
Mátyás tér, Tavaszmezõ utca
Darnyi Szabolcs a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Közrendvédelmi
Fõosztályánál kezdte pályafutását járõrként a Mosonyi utcában. A józsefvárosi állományba 2013-ban került,
ekkor lett körzeti megbízott. Elmondása szerint a körzetére inkább a kisebb szabálysértések jellemzõk, amelyeket a helyzetnek megfelelõen kezelnek.
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„Azért választottam a VIII. kerületet, mert
itt mindig történik valami” – meséli Darnyi
Szabolcs. A törzszászlós a józsefvárosi szolgálatot kihívásnak érezte, ezért is jött át a
Közrendvédelmi Fõosztálytól. A körzetében a legtöbb eset, tulajdon elleni szabálysértés, de sokszor riasztották szomszédok
közti konfliktusok miatt is. „Ilyen esetekben a helyzetnek megfelelõen, a törvényes-

ség betartásával intézkedünk” – mondja Darnyi Szabolcs. A lakosok a legtöbbször komoly problémával keresik, azonban akadnak megmosolyogtató esetek
is. A törzszászlós szerint volt egy olyan
bejelentés, hogy egy 12 éve vásárolt
hosszabbító nem mûködött, és ezt a
„komoly ügyet” kellett kivizsgálnia.
A körzeti megbízotti munka mellett
Darnyi Szabolcs térfigyelõ szolgálatot
és járõrszolgálatot is teljesít. Úgy véli, a
kamerák nagyban segítik a felderítési
munkákat. Telepítésüknek köszönhetõen az utóbbi idõben javult a közbiztonság, csökkent a bûncselekmények száma Józsefvárosban.
Iskolarendõrként is rendszeresen kijár a
körzetében található oktatási intézményekbe, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és
Gimnáziumba valamint a Németh László
Általános Iskolába. Itt bûnmegelõzési elõadásokat tart, és az igazgatókkal, tanárokkal is tartja a kapcsolatot.
B.R.

ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményesen vásárolhatunk

Népszerû a Józsefváros Kártya
Közel négy éve vehették át
az elsõ Józsefváros Kártyát
a kerületben, népszerûsége pedig azóta is töretlen.
A program célja, hogy támogassa Józsefváros lakosságát a vállalkozások
által nyújtott kedvezményekkel, a kerületünkben mûködõ cégeket pedig a nagyobb forgalom és
reklám lehetõségével.
apjainkban egyre keresettebbek a pontgyûjtõ, vagy különbözõ kedvezményekre jogosító kártyák, amelyekkel jelentõs megtakarítást képesek elérni a családok egy-egy bevásárlás során. Sokáig
csupán egyes multinacionális és néhány
hazai nagyvállalatnál láthattunk példát
hasonló kezdeményezésre. 2012-tõl azonban kerületünkben is elérhetõ a Józsefváros Kártya program, amely az itt élõknek
és a Józsefvárosért dolgozóknak biztosít
pénztárcakímélõ megoldásokat.

A kártya igénylési díja: 100 Ft
Az öregségi nyugdíj korhatárt elérõ személyek esetében a díj: 50 Ft

N
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A Józsefvárosban található felsõoktatási
intézményi karok hallgatói a diákigazolvány másolatának leadásával válnak jogosulttá a Józsefváros Kártyára igénylésére.
A Józsefváros Kártya egy évre érvényes, de
30 nappal lejárta elõtt meg lehet hosszabbítani. Az önkormányzat célja, hogy a
kedvezményt biztosítók minél szélesebb köre csatlakozzon a programhoz, így továbbra is várják a cégek és
kulturális intézmények jelentkezését
az alábbi weboldalon: www.jozsefvaros.hu/jozsefvaroskartya

A kártyát azon 18 év feletti lakosok igényelhetik, akik érvényes VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek, vagy a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában
mûködõ intézmények, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági
társaságok és a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozói.
Ez esetben munkáltatói igazolás benyújtására van szükség.

A Józsefváros Kártyát elektronikusan a www.jozsefvaros.hu/
jozsefvaroskartya weboldalon vagy
személyesen a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszinti Támpontján lehet igényelni az igénylõlap kitöltésével.
Az igénylés díját a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni. Az igénylés
a befizetés igazolását követõen válik érvényessé.
További részletek:
www.jozsefvaros.hu/jozsefvaroskartya

ALÁBBI HELYEKEN ÉRVÉNYESÍTHETI KEDVEZMÉNYÉT:

 Magyar Nemzeti Múzeum,
Múzeum krt. 14-16.  20%
 Fru-fru Szépségszalon és kávézó,
József krt. 67.  15-50%
 Magyar Természettudományi Múzeum,
Ludovika tér 2-6.  10%
 Black Diamond Beauty Salon,
Népszínház u. 37.  15%
 Muzikum Klub&Bisztró,
Múzeum u. 7.  10%
 Horváth és Társai Szépségszalon,
József krt. 69.  25%
 Fõnix Kultúrmûhely, Rigó u. 6-8.  20%
 Orczy-Ékszer, Orczy tér 4.  5-10%
 Babilon Center, Rákóczi út 57.  5%
 KeS Papír, József krt. 27.  5%
 Corvin mozi, Corvin köz 1.  10%
 Papelito, Orczy út 29.  5%
 Libra café és Libra Idegennyelvû könyvesbolt, Kölcsey F. u. 2.  15%
 Baross Papír, Baross u. 78.  5%
 Mill-R Papír, József krt. 31/a.,
Népszínház u. 16.  5%
 FTC Nõi Torna Szakosztály,
Bp., X. Vajda Péter utcai Népligeti FTC
Tornacsarnok  20%
 Darvas Képkeret Kft., Nap u. 29.  10%
 Charme Esküvõi Ruhakölcsönzõ,
Kiss József utca 13.  20%

 Mûterem Kávézó, Tavaszmezõ u. 19-21.
 10%
 Varrásló, Bacsó Béla u. 5.  10%
 Ancsa Házias Kifõzdéje, Üllõi út 60-62.
 5%
 Corvin Levi’s márkabolt, Corvin
Bevásárlóközpont, Futó u. 37-45.  5%
 McDonald’s – Blaha Lujza tér,
József krt. 8.  49%
(megadott termékre)
 Vista Utazási Irodák Kft.,
Minden Vista Irodában, Corvin Bevásárlóközpont  5%

 Gólya Közösségi Ház és Presszó,
Bókay J. u. 34.  10%
 Wasteels Utazási Iroda,
Kerepesi út 2-6.  20%
 Geri-Dani Élelmiszer,
Népszínház 59.  5%

 Piktorfesték Festékszaküzlet,
Kálvária u. 28.  10%
 Mini Háztartási Bolt, Baross u. 113.  10%
 Hotel Gloria, Bláthy Ottó u. 22.  20%
 Zöldség-Gyümölcs, Orczy út 25.  5-10%
 Használtbútor Centrum, Kun u. 12.  10%
 MÓDUSZ Irodaház, Könyves Kálmán
krt. 76., fsz. 14.  5-15%
 Haluxvill Villamossági Szaküzlet,
Delej u. 51.  5%
 Mikszáth Gyógyszertár, Mikszáth tér 4.
 10%
 Temetkezési Szolgáltató Irodák,
Mátyás tér 4.  10-12%
 Hajnal Gyógyszertár,
Auróra u. 22-28.  5%
 Vágássy Optika, Práter u. 1.  10%
 Aréna Gyógyszertár,
Aréna Plaza, Kerepesi út 9.  10%
 Polgár Optika,
Berzsenyi u. 2/B  20-50%
 Gyógyhír Patika, Teleki tér 5.  5%
 Dr. Jurcsik Ágnes bõrgyógyász-allergológus, József krt. 17. I/4.  10%
 Diagnoptika, Vajda P. u. 43.  20%
 Csipak Zoltán gyógymasszõr,
06-20-595-3057  5-10%
 Cvikker Optika, Krúdy Gy. u. 4.  15-20%
 Yves Rocher, Arena Plaza, Corvin Bevásárlóközpont, Europeum  20%
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MOZAIK
Hello, Dolly! a Turay színpadán

Tájak, arcok, hangulatok
A Horánszky utcai Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központ ad otthont az ungvári születésû, Magyarországon alkotó festõmûvész, Szmolár Sándor kiállításának. Az október 9-i megnyitón nemcsak kerületi,
hanem a Fõvárosi és az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke és képviselõi is megjelentek.
zmolár Sándor tanulmányait az Ungvári Iparmûvészeti
Fõiskolán végezte, ahol diplomáját ötvös-iparmûvészként szerezte meg. A rajz és a festészet szeretete azonban
már gyermekkorától meghatározó szerepet játszott életében. A Fõvárosi, illetve a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat közös szervezésében megnyílt, október 28-ig megtekinthetõ kiállításon a mûvész több évtizednyi munkájából kaphatunk metszetet. Önkifejezéséhez az impresszionizmus áll
legközelebb, aminek régi hagyományai vannak Kárpátalján, ugyanis a nagybányai mûvésztelep mintájára, 1926 nyarán Erdélyi Béla, a helyi tanítóképzõ rajztanára és késõbbi
igazgatója festõiskolát szervezett Munkácson. Ez, a következõ évben Ungvárra átköltözõ képzõmûvészeti szabadiskola meghatározó szerepet játszott Kárpátalja mûvészeti
életében, több festõgenerációra és alkotóra – köztük
Szmolár Sándorra is – nagy hatást gyakorolt.

S
Détár Enikó fõszereplésével október 17-én mutatják be a
Hello, Dolly! címû zenés darabot a Turay Ida Színházban.
Egy népszerû romantikus vígjátékot láthatunk a Kálvária
téri teátrumban, ahol Mrs. Dolly Levi házasságközvetítõi
praktikáin szórakozhatunk.
olly, a középkorú életteli özvegyasszony addig-addig szervezi másoknak a vágyott partnert, amíg fel nem ismeri, hogy az
egyik házasodni szándékozó idõsebb – és mellesleg igen gazdag –
jelölt számára éppen õ maga lenne a legmegfelelõbb.
„Ez a darab arról szól, hogy a boldogság csak a szabadság érzésével együtt jöhet létre” – mondja a musical rendezõje, Verebes István. „Ezt, a boldogsághoz vezetõ utat találja meg a darabban Dolly,
s a címszerepet alakító Détár Enikõvel is ezt, a vívódásokkal teli
utat kívánjuk megmutatni. Hogyan találjunk férjet, ráadásul olyat,
aki bármennyire is tetszik nekünk, azt el is kell érnünk, hogy minket válasszon?” Dolly, amellett hogy igyekszik megnyerni magának a gazdag Horace Vandergeldert, folyamatosan ügyködik azon,
hogy az összes rokon és jó barát megtalálja a párját. S mindez azért,
hogy a darab dramaturgiai csúcspontján Mrs. Dolly Levi elénekelhesse a musicalirodalom egyik legismertebb dalát.

D

Rendõrségi hírek
Két autó gyulladt ki
Szombaton kora reggel rendõrjárõrök észlelték, hogy egy parkoló személyautó lángol a VIII. kerületi Berzsenyi utca és Rákóczi út keresztezõdésében. A tûz átterjedt egy másik
jármûre, valamint egy épület frontjára is. A tûzoltók az égõ jármûveket
eloltották, a tûzben személyi sérülés
nem történt.

Négy éven keresztül
verte élettársát
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság
súlyos testi sértés, valamint más
bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást egy 24 éves
férfi ellen. Az eset még szeptember
6-án történt, a férfi késõ estétõl hajnalig verte egy fémcsõvel élettársát.
A fiatalember maga hívta a mentõt,
mert attól félt, hogy a párja belehal
sérüléseibe. A kórházban az ügyeletes orvos megállapította, hogy a sé10

rülések 8 napon túl gyógyulóak és
értesítette a rendõrséget. A rendõrök
kihallgatták a nõt, aki elõször védte
a férfit. A rendõrök a nyomozás során megállapították, hogy a férfi az
elmúlt 4 évben – hozzávetõlegesen
száz alkalommal – különbözõ módokon fizikailag bántalmazta és lelkileg terrorizálta a vele közös háztartásban élõ nõt. A gyanúsítottat elfogták és õrizetbe vették.

Drogkereskedõket fogtak
Állampolgári bejelentés érkezett a józsefvárosi Rendõrkapitányság Akciócsoportjához, hogy egy Diószegi utcai
lakásban kábítószert, – fõként új pszichoaktív anyagot – terjesztenek. Az
adatok alapján Ny. István, (36 éves) V.
József, (45 éves) valamint B. István (37
éves) budapesti lakosok gyanúsíthatók azzal, hogy kábítószergyanús
anyagot árultak lakásukban. A rendõrség kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt eljárást indított a három férfival szemben.

BUDAPESTI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
VIII. kerületi Rendõrkapitányság
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. kerületi Rendõrkapitányság gyermekrajzpályázatot
hirdet A rendõrség munkája gyerekszemmel
címen, két kategóriában: óvodás és általános iskolások (1–4. osztály) részére. Az alkotásokat
A/4-es méretben várják és a következõ technikákkal készülhetnek: grafit, színes ceruza, zsírkréta, akvarell, lino, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz.
Az elkészült munkákat az alábbi címre lehet
elküldeni: BRFK VIII. Kerületi Rendõrkapitányság, 1084 Budapest, Víg utca 36. Postacím: 1431
Budapest, Pf. 161. A rajzok beküldésének határideje: 2015. október 30. A munkák hátoldalán
szerepeljenek az alkotó adatai (név, életkor, lakcím, iskola neve, címe, telefonszáma).
A BRKF VIII. Kerületi Rendõrkapitányság által zsûrizett legjobb alkotásokat 2015. november
15-én díjazzák, valamint a kapitányság épületében kiállítják a munkákat.
További információ: 477-3720/48-152.

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

HÉJSZA KLUB

Tóth Menyhért mûvészete a
hatvanas években
Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébõl.
A megnyitó idõpontja:
október 15.,
csütörtök, 18 óra
 A kiállítás idõtartama:
október 15 – november 6.
A kiállítást megnyitja: ifj.
Gyergyádesz László mûvészettörténész, gyûjteményvezetõ.
Közremûködik: Kathy Horváth Lajos hegedûmûvész,
zeneszerzõ, Érdemes mûvész.
Tóth Menyhért (1904–1980) a
XX. századi magyar képzõmûvészet talán legegyetemesebb érvényû életmûvének
alkotója.
A kiállítás a Festészet Napja
programsorozat egyik kiemelt rendezvénye. A program alkalmából átadják a
„Supka Manna emlékérmet”.

Héjsza Zenekar: Felcsíki
Táncház, gyimesivel karöltve
 október 16., péntek, 18–23
óra
Muzsikálnak: Kovács Ágota –
gardon; Nagy Andrea – kontra; Farkas Tünde – ének; Bodor Lóránt (Gyimesközéplok)
– ének; Horváth Gyula – hegedû
Táncot tanít: Erdei Gabi és Bodor Lóránt (Gyimesközéplok)
Jegyárak: felnõtt jegy: 800 Ft;
diák és nyugdíjas jegy: 600 Ft

a hatvanas évek beat-, illetve a
késõbbi korok popdallamainak
világát idézik a színpadra.
Belépõ: 1000 Ft (klubkártyával
800 Ft)

VERS-SZÍN-TÉR

Gryllus Dániel – Lackfi János:
Feldaraboljuk a végtelent
 október 21., szerda, 19 óra
Lackfi János és Gryllus Dániel
új, közös estjükön kétfelõl közelítik meg a versben lakó zene, a muzsikává változó szó
mintázatait,
algoritmusait,
zéppontba a fény és az árnyék megérintve a kultúra iránt érkifejezési lehetõségeinek feltá- deklõdõk széles táborát. A
programot közös éneklés és
rásával.
szófaragás dobja fel.
A belépés díjtalan.
Jegyárak: felnõtt jegy: 1200 Ft
FOLK, BLUES, FRÖCCS (klubkártyával: 1000 Ft); diák
Mojo Workings
és nyugdíjas jegy: 800 Ft (klubVETÍTÉSES ELÕADÁS –
kártyával: 700 Ft); kedvezméKÉPZÕMÛVÉSZET
nyes csoportos diák és nyugdíA fény és sötétség küzdelme
jas jegy: 600 Ft/fõ/alkalom
a keresztény mûvészetben – a
Jeruzsálembe való bevonulástól a keresztre feszítésig.
 október 20., kedd, 15 óra
Elõadó: Sipos Endre mûvészetfilozófus
Honfi Imre Olivér, Horváth JáEzúttal a képi ellenpontozás, nos, Szabó Tamás koncertje
az egységbe foglalt kontraszt  október 20., kedd, 19 óra
tartalmi kérdései kerülnek kö- A zenekar a tradicionális blues-,
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MOZAIK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi
nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
Cím
Hrsz
Alapterület m2
Fekvés
Rendeltetés Minimális nettó bérleti díj (Ft/hó) Ajánlati biztosíték (Áfás összeg)
József krt. 19. 36415/0/A/1
131 + 141
földszint és pince
egyéb
190.133,724.407,-Ft
Rákóczi út 55. 34639/0/A/4
125
földszint
üzlet
110.080,419.405,-Ft
Rákóczi út 19. 36509/0/A/9
237
I. emelet
iroda
230.400,877.824,-Ft

A pályázati dokumentációk ügyfélfogadási idõben megvásárolhatók: 2015. október 16-tól; a helyiségek megtekinthetõk: 2015. október 19-tõl
– 2015. október 29-ig (elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges), az ajánlati biztosíték beérkezési határideje: 2015. november 2., 24.00 óráig;
a pályázat leadási határideje: 2015. november 4., 11.30 óra; a pályázatok bontásának idõpontja: 2015. november 5. A pályázat lebonyolításának helyszíne: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodája. Tájékoztatás a pályázat további feltételeirõl és a pályázati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatos további információk a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodájánál ügyfélfogadási idõben; telefonszám 06 1 216 6962/118, 126.
Általános ügyfélfogadási rend: hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, (12.00–13.00 között szünetel), péntek: 8.00–11.30
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács Ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.

A Polgárok Háza programjai
1089 Budapest,
Visi Imre utca 6., Tel.: 299-80-50
 Október 20., kedd, 18.00: Takaró Mihály irodalomtörténeti
sorozata. Mai magyar dráma
és valóság III.: az elõadás témája Szabó Magda Kossuth-díjas
magyar író, költõ és Szakonyi
Károly Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró munkássága. Belépõ: 500 Ft
 Október 21., szerda, 10.00:
Batthyány-Strattmann László
Idõsek Akadémiája.
A létezés négy pillére (Des-

cartes szerint) címmel Dr. Iván
László professzor elõadása
A belépés díjtalan!
 Október 21., szerda, 18.00:
Kivándorlók? Bevándorlók?
Átvándorlók?
A Nemzeti Fórum Egyesület
Kölcsey Körének estje. Köszöntõt mond: Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke. Házigazda: Dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje. Meghívott
szakelõadóinkkal napjaink súlyos migrációs helyzetérõl, az
okokról és a következményekrõl beszélgetünk.
A belépés díjtalan!

AZ ÉN 56-OM
Rendhagyó temetõlátogatás a Pesti srácok sírjainál
Szalay Róbert történelemtanár vezetésével
a 21-es parcellánál
Koszorúz Dúró Dóra, országgyûlési képviselõ
Találkozó:
2015. október 20., (kedd) 16 órakor a Fiumei úti Sírkert
bejáratánál.
Információ: Huszár Péter, tel: +36703723120
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OTTHON

Háziasszonyoknak

ÚJ - ÚJ - ÚJ - ÚJ - ÚJ
SZÉPSÉG – PONT
1085 Budapest,
József krt. 40.
a Levendula
Gyógy-PONT-ban
– Kozmetikai kezelések
(pl. GUNA, GIGI, ILCSI…)
– Személyre szabott fogyókúrák
– Dohányzásról leszoktatás
– KINESIO TAPE ragasztás
TERMÉSZETES
SZÉPSÉGÁPOLÁS
PONT Neked!
AKCIÓ
Készítse fel arcbõrét a télre!
Akciós tonizáló kezelés
a hirdetés felmutatása
esetén
bevezetõ áron: 1.990.-Ft
Bejelentkezés:
06 70 633 1256
WWW.SZEPULVEGYOGYULVA.HU

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Mandulaliszt

nok sütéséhez, krémek készítéséhez – amelyek ízvilágához illik a
mandula édes íze –, bátran próbálkozzunk. Ha ezzel helyettesítjük a receptben megadott liszt
mennyiségét, eggyel több tojást
használjunk, mint amit a recept
elõír. Nagy folyadék- és zsiradékfelvevõ képességének köszönhetõen sûríthetjük is vele
ételeinket. Sajnos nem olcsó, de
egészségünk érdekében idõnként beiktathatjuk egy finom
desszert készítésénél.

gyre népszerûbb alapanyag, ami nem is csoda, hiszen rendkívül sokrétûen felhasználható, finom és egészséges. A paleolit étrend hívei, a fogyókúrázók és az alacsony
szénhidráttartalmú diéta követõi használják liszt helyett. Mivel nem tartalmaz glutént, az
arra érzékenyek is bátran fogyaszthatják. Kenyerek, péksütemények, sütemények, muffi-

E

Sütõpapír
atalmas segítségünk a konyhában, sütemények, kelt tészták, kenyér, sõt még
pizza esetén is jól használhatjuk. Nem ég le a
sütemény, és szintén nem elhanyagolható

H

szempont, hogy nagymértékben megkönnyíti
a mosogatást, mert nem kell kizsírozni a sütõformát. Az õzgerinc vagy a gyümölcstorta forma kibélelésénél viszont meg tud gyûlni a bajunk vele. Vágjunk le megfelelõ méretet belõle, gyûrjük össze, nedvesítsük be. Vizesen egy
jól kezelhetõ, rugalmasabb papírt kapunk,
ami szárazon is megtartja a felvett formát. Így
legyen bármilyen barázdált is a használni kívánt sütõtepsink, már könnyebben tudjuk beilleszteni. Omlós tésztát ajánlatos két sütõpapír között kinyújtani, így az alsó papír segítségével rögtön a tepsire emelhetjük a tésztát.
Sokféle minõségben létezik, legjobb a szilikonbevonatos, ami garantáltan tapadásmentes.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
Hozzávalók:
25 dkg mandulaliszt, 2
tk. sütõpor, 2 tk. fahéj, 4
db tojás, 1,5 dl napraforgóolaj, 20 dkg nádcukor, 35 dkg alma, só,
10 dkg aszalt gyümölcs, 7 dkg mandulapehely.
Elkészítés:
Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk, kis lyukú reszelõn lereszeljük. Állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a levét.

Mandulalisztes almatorta
A tojásokat a cukorral és egy csipet sóval habosra keverjük, majd az olajat is
hozzáöntjük. A mandulalisztet elkeverjük a sütõporral és a fahéjjal, majd hozzáadjuk a tojásos keverékhez. Belekeverjük az almát és az aszalt gyümölcsöket. Sütõpapírral bélelt kerek tortaformába öntjük, rászórjuk a mandulapelyhet. 180 fokra elõmelegített sütõben 50
perc alatt készre sütjük.
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MOZAIK
Az emlékkiállítás egész évben
látogatható a
Rezsõ téri római katolikus
templomban.
Szombatonként 16.30-tól,
vasárnap 10 és
11.30 között. Csoportoknak egyéb idõpontban is, megbeszélés szerint. Tel.: 06-30-555-4341. A belépés díjtalan.

Tünetek

JÓZSEFVÁROSI SZENIOR AKADÉMIA
A Zsigmond Király Fõiskola és a Józsefvárosi
Önkormányzat közös, szeniorképzési programja õsszel két
ingyenes elõadással folytatódik a H13-ban
(Horánszky u. 13.)
2015. október 21. szerda, 15 óra
Boga Bálint: Pillantás a hídról
(a fiatal és az idõs ember gondolkodásáról)
2015. november 11., szerda, 15 óra
Jászberényi József: Az életkor-alapú hátrányos
megkülönböztetés – mit tehetünk ellene?
A szervezõk minden kerületi 50 év felettire számítanak, a
képzés jelszavával: TANULNI SOHASEM KÉSÕ!!!
A Zsigmond Király Fõiskola Közép-Európa legnagyobb
szeniorképzési rendszerét mûködteti,
jelenleg 22 helyszínen, több mint 3500 ötven év feletti
hallgató tanul ebben a rendszerben.

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 átvesszük. VI. Andrássy út 16. Tel.:
266-4154. Nyitva: H-Sz: 10-17-ig,
Cs.: 10-19-ig
OKJ-s dajka, pedagógiai és
gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
www.kaszaszakkepzes.hu.
E-000766/2014
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
Üvegezés! Ablakok, ajtók, kirakatok üvegezése. Hõszigetelõ üvegek,
tükrök beépítése. Gyorsan, tisztán,
pontosan! Tel: 06-30-266-4666
Polgár Mónika szakbecsüs kiemelt
áron, színházak részére keres régiségeket, hagyatékokat, gyûjteményeket. Díjtalan kiszállással.
Tel.: 06-30-419-2713
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IX. Haller u., 36 nm-es, összkomfortos, önkormányzati, utcai lakást
hasonlóra cserélném.
Tel.: 06-20-311-7069
Elcserélném a Teleki térnél, öröklakásnak megvásárolható lakásom,
44 nm-es, két szoba, galéria.
Tel.: 06-30-674-9432
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00. E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.
GÁBOR ESZMERALDA készpénzért vásárol mindenfajta régiséget, teljes hagyatékot 1/789-1693,
30/382-7020
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

VÍZSZINTES: 1. Az ebben az évben már 78 éves „humoralista”, Sándor György tréfás aforizmájának elsõ része. 12. Annyi
mint, röv. 14. Önkéntes rendfenntartó alakulat. 15. Iskolai gyermekfelügyeletet ellátó intézmény. 17. Esõn áll. 18. Defence
Learning Network; védelmi oktatási hálózat, röv. 20. Gyümölcsöt
szüretel. 21. A szelén vegyjele. 22. Az aforizma negyedik része. 24.
Az idegközponttal kapcsolatos. 25. Szófaj. 27. … dant vitia; A tétlenség a bûnök forrása. 29. Többes számú semleges olasz névelõ.
30. Kastélyok dísze is lehet ez az építmény. 33. Svájci kanton fõvárosa. 35. Kondoros határai! 37. Az aforizma hatodik, befejezõ része. 39. Telesport, röv. 41. Károly, cseh változatban. 43. A Por címû
szótárregény Kossuth-díjas írója (Ferenc). 45. Kettõzve: Váci Mihály madara. 47. Vesszõt kilövõ sportoló. 49. Acidum. 50. Pince-…;
orrcsíptetõs szemüveg angolul. 54. Menõfélben! 55. Dalokat elõadó
mûvész. 58. Párizsi metró vonal. 59. Vay …; néhai komika. 61. Sejtõ. 63. Becézett fiúnév. 65. Szintén.
FÜGGÕLEGES: 1. Az aforizma ötödik része. 2. Apró, zörrenõ
neszt hallató. 3. Pusztítja. 4. Attila fejedelem párja. 5. Fél adag ecet!
6. Nobel-díjas francia író (André, 1869-1951). 7. Lazac, több idegen
nyelven. 8. Mágnes közepe! 9. Pakisztáni folyó. 10. Korai gyümölcs. 11. Keresztúri Központi Sportiskola, röv. 12. Az aforizma
harmadik része. 13. A mini és a maxi között van! 16. Török politikus, köztársasági elnök, miniszterelnök (Turgut, 1927-1993). 19.
Népies mûdal. 23. Jóslatot éneklõ mezzoszoprán Muszorgszkij
Hovanscsinájában. 26. Agráreszköz. 28. Betakarít. 29. A Marianaszigetek egyike, székhelye Agana. 31. … Sommer; német filmsztár.
32. Teréz beceneve. 34. Klasszikus búcsúszóként latinul: élj boldogul! 36. Szív küldi szívnek …; operett-sláger és rádiómûsor is volt.
38. Dolog, ügy, latinul. 40. Slágerszövegek alkotója (Iván, 19242010). 42. Németalföldi festõ (Pieter van Boddink …, 1599-1642). 44.
Becézett Sámuel. 46. A falba verik. 48. Világhírû XX. századi hegedûmûvész (Isaac). 50. Bizonyos mérték jelzõje. 51. Jobbágy, rabszolga, franciául (SERF). 52. (Élõ) fa, angolul (TREE). 53. Egyházi
szertartás. 56. Az aforizma második része. 57. Selymet készít. 60.
Híres prágai rabbi volt. 62. Becses személyét. 64. A végén ereszt!.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: október 28.
A szeptember 23-ai rejtvényünk megfejtése: Ha megcsalt a kedvesed, és ki akarsz ugrani az ablakon, ne feledd el, hogy nem szárnyaid, hanem szarvaid vannak.
Nyerteseink: Harcos Katalin, Sike József
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

MOZAIK

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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HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ
A Bethlen Gábor Alapítvány,
a Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat és az Országos Lengyel Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait
2015. október 21-én, szerdán, 14 órakor
Az 1944-es Varsói Felkelés és az 1956-os Magyar Október
lengyel-magyar kapcsolatainak emléket állító tábla
ünnepélyes felavatására a Corvin közbe
Köszöntõt mond
Dr. Sára Botond Attila
alpolgármester
Beszédet mond
Michal Andrunokis
a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének elsõ
beosztottja
Emlékezik
Wittner Mária
egykori Corvin-közi felkelõ
Avatóbeszédet tart
Szalai Attila
a BGA kurátora, nyugállományú diplomata
Zene
Tolcsvay Béla
énekmondó, Kossuth-díjas zeneszerzõ
Mûsorvezetõ
Kondor Katalin
a Magyar Rádió volt elnöke
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