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Közeleg a beiratkozás
A józsefvárosi iskolák várják a gyerekeket

Bemutatkoznak a józsefvárosi iskolák
Idén is eljött az iskolaválasztás ideje, a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása.
Összeállításunkból kiderül, hogy a kerületi iskolák milyen lehetõségekkel várják a leendõ elsõsöket.
A 2015-2016-os tanévben tanköteles az a gyermek, aki az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, és 2015. augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti.

Mit kell tudni a beíratásról?

tanulót, aki életvitelszerûen az
általános iskola körzetében lakik.
3. Az iskolába a tanköteles
tanulókat az elsõ évfolyamra –
az állami intézményfenntartó
központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által
meghatározott idõszakban kell
beíratni.

1. A szülõ kötelessége, hogy
A beíratás idõpontja 2015.
biztosítsa gyermeke tanköteleáprilis, melyrõl hirdetmény
zettségének teljesítését.
útján kapnak tájékoztatást.
2. A felvételrõl az iskola igazgatója dönt. Az általános iskola
4. Az adott évben tanköteles
köteles felvenni azt a tanköteles korba lépõ sajátos nevelési

igényû gyermeket a szülõ a
szakértõi bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerõs határozatában megjelölt
idõpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
5. Az alapfokú mûvészeti
iskolába külön jelentkezési
lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg.
6. Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek

nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
7. Azoknak a szülõknek, akik
nem a tankerület irányítása alá
tartozó iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak
a beiratkozás szabályai szerint
kell eljárni.
Szabóné Fónagy Erzsébet
Tankerületi igazgató

Deák Diák Általános Iskola

Intézményünk színes, nyitott hely, barátságos légkör fogadja a tanulókat, szülõket és a dolgozókat egyaránt. Gyermekbarát termeinkben kooperatív eszközökkel,
differenciáltan folyik a tanulás. Tanulóink
projektek segítségével, közösen tervezve
és kivitelezve, játékos formában végzik feladataikat.
Szabadidejükben különbözõ klubok,
szakkörök, sporttevékenységek közül válogathatnak. Deákos programjainkkal

teljesítenek. Az oktatás palettáját színesíti a
helyben tartott szolfézs, a hangszeres és
tesszük még vidámabbá a tanulást. Több egyéni hangképzés. Részt veszünk kamaévtizedes múltja van évnyitó táborunknak rahangversenyeken, hazai és nemzetközi
versenyeken, lemezfelvételeket készítünk
a Balaton-parton.
A tanulást gazdagítják játszóházak, zene- és színházi zenés darabokban szerepelünk.
szalonok, mestermunka-kiállítás, néptáncgála, alapítványi bál, erdei iskola, az éves
Deák Diák Általános Iskola
iskolai projekthét. Kora reggeli és esti ügye1081 Bp., II. János Pál pápa tér 4.
lettel segítjük a dolgozó szülõket, otthonos
környezetben felügyelünk a gyerekekre.
Tel: 333-9171
E-mail: titkarsag@deakdiak.hu
Két profilunk:
Honlap: www.deakdiak.hu
A néptáncos osztályban tanulók elsajátítIgazgató: Farczádi Bencze Tamás
ják a Kárpát-medencei magyar néptáncBeiratkozási információk:
kultúrát. Ápolják a magyar népi hagyomáPétery Katalin igh.: 333-5390
nyokat, ismerkednek a népdalkinccsel. A
petery.katalin@deakdiak.hu
társas kapcsolatok, a viselkedéskultúra elNyílt napot egész évben elõre egyeztesajátítása mellett fejlõdik a gyerekek rittett idõpontban szervezünk.
musérzéke és mozgáskultúrája is.
Jelentkezõk meghallgatása:
A Budapesti Énekes Iskola diákjai saját
márc. 14-én és 28-án, 10.00 órától.
tanterv alapján, speciális tankönyvbõl tanulnak, rendszeres egyházzenei szolgálatot

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

Iskolánk olyan összetett oktatási intézmény, amelyben nyolcosztályos általános iskolai és négyosztályos gimnáziumi
nappali tagozat, illetve felnõttek részére
általános iskolai és gimnáziumi esti tagozat is mûködik.
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Általános iskolánkban negyedik osztálytól angol vagy francia nyelvet oktatunk és
igény szerint német nyelvi szakkört tartunk. A napközi minden tanítási napon
16:10-ig tart, ügyeletet reggel 6.30–7.30 között, valamint délután 16.10–17.00 között
lehet igénybe venni. Iskolánkban biztosított a korrepetálás és a fejlesztõ foglalkozás lehetõsége. Intézményünkben számos
tanórán kívüli és szabadidõs tevékenység
közül választhatnak a diákok: megismerkedhetnek a különbözõ sportágakkal, sakkal, tánccal, hangszeres zeneoktatással és
kézmûves szakköröket is tartunk. A
könyvtári foglalkozásokon mesedélutánokat, filmklubokat, vetélkedõket szervezünk. Tehetséggondozó szakköreinken in-

Lakatos Menyhért Általános
Iskola és Gimnázium
1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6–8.
Tel: 313-9486, 334-0717
E-mail: lmtitkarsag@upcmail.hu
Honlap: www.lakatosmenyhert-iskola.hu
Megbízott intézményvezetõ: Kis Edit
Nyitott kapu program: márc. 25. és ápr.
14.: játékos, „iskolakóstolgató” foglalkozás leendõ elsõsöknek.
Szülõi értekezlet elsõ osztályos tanulók
szüleinek: június 24., 16 óra. Leendõ
osztályfõnök: Nagyné Horváth Márta.
formatikával és mûvészetekkel foglalkozhatnak tanulóink. Szabadidõs tevékenységként színház- és múzeumlátogatásokat,
városismereti sétákat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk.

BEISKOLÁZÁS
Losonci Téri Általános Iskola

Iskolánk megújult külsõvel, tapasztalt, magasan képzett pedagógusokkal várja leendõ tanítványait. Nevelési elvünk sajátosságai: mûveltség, tolerancia, etikus magatartás, közösségi lét, konszolidált életvitel. Tanulóink különbözõ szakkörök közül választhatnak: sportfoglalkozásokon, a
könyvtárban, internetes termeinkben tölthetik hasznosan szabadidejüket.
Az 1.a osztályba olyan gyermekeket
várunk, akik szívesen elsajátítanák a vízi-

Losonci Téri Általános Iskola

labdázás alapjait. Emelt óraszámban matematika órák keretében, az elsõ félévben
a Polgár Judit–féle sakkpalota alsó tagozatos taneszközeit és a szivárványsakk
készleteinket használjuk a kisgyermekek
logikus gondolkodásának fejlesztésére.
Tanítók: Harcziné Kosár Andrea, Kériné
Böröcz Klára, Horváth Zoltán sakkoktató
és az élversenyzõk felkészítését irányító
Györkös Lajos nemzetközi sakkmester,
és Törõcsik Attila vízilabda szakedzõ.
Az 1.b osztályba olyan gyermekeket
várunk, akiket különösen érdekel a röplabda. Bontott csoportban tanulják a technikát, ahol megismerkedhetnek az informatika alapjaival. Tanítók: Zentainé Halmóczky Szilvia és Süveges Éva röplabda
szakedzõ.
Az 1.c osztályba hangszeres zenét tanuló kisfiúkat és kislányokat várunk,

1083 Budapest, Losonci tér 1.
Tel: 314-0014
E-mail: losialtiskola@gmail.com
Honlap: www.losialtisk.hu
Igazgató: Stenczinger Csilla
Losis-ovis délutánok szülõknek és gyermekeiknek, iskola-elõkészítés: márc.
11. szerda, 16–17 óráig; márc. 25. szerda, 16–17 óráig.
Nyílt órák a leendõ elsõs tanítókkal:
márc. 18. (szerda), 8.00–9.40 (1–2. óra)
tanítókkal; 10.00–10.45 (3.óra) sport- és
nyelvóra bemutatók.
akiknek tehetséggondozó programot indítunk a Józsefvárosi Zeneiskolával
együttmûködve. A zene mellett megismerkednek az angol nyelvvel, melyet a II.
félévtõl tanulnak. Tanítók: Bohusné Nemes Krisztina, Nyírõ-Kovács Márta angol
nyelvtanár és a zeneiskola pedagógusai.

Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
Mottónk: ,,A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani!”(Rudolf Steiner)
Barátságos légkörben, a szülõt partnernek tekintve szervezzük a személyiségközpontú nevelést, eredményes oktatást.
Iskolánk mentoráló intézmény címet nyert
TÁMOP-pályázaton: a már sok éve eredményesen mûködõ, élményközpontú angol nyelvoktatást példaértékû pedagógiai modellnek ítélték.
Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, sokszínû programokat kínálunk, és hagyományaink ápolásáról sem feledkezünk el.
A 2015/2016-os tanévben három elsõ osztály indítását
tervezzük: 1.a: magyar-angol két tanítási nyelvû osztály;
1.b: matematika vagy angol nyelv emelt óraszámban; 1.c:
mûvészetek (rajz, technika) emelt óraszámmal.

Molnár Ferenc Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15., Tel: 484-0659,
E-mail: grundsuli@gmail.com,
Honlap: www.grundsuli.eu, Igazgató: Tanosné Horváth Márta
Játékos foglalkozások óvodásoknak: márc. 10., 16.00–17.00:
„Ügyeskedj velünk a Molnár grundon!”; márc. 17., 16.00–17.00:
„Mesélj, táncolj velünk a Molnár grundon!”
Pedagógiai tanácsadás a szülõknek és gyerekeknek az osztályválasztáshoz: márc. 30. és 31., 15.45–17.00. Nyílt órák: márc. 10.,
8:55: angol: Boda Réka (1.a), angol: Müllerné Juhász Ágnes (4.a);
9:55: magyar: Szolnoki Balázsné (4.b), angol: Bolla Szimonetta (2.a).
Márc. 11., 8:55: matematika: Görtlerné Kocsis Andrea (4.a), rajz:
Sitkeiné Kovács Beatrix (4.c). 9:55: magyar: Kissné Adamik Tímea
(3.b), angol: Heim Jánosné (2.b).

Németh László Általános Iskola

Intézményünk akkreditált ECDL Oktató és
Vizsgaközpont, elsõ osztálytól számítógépes oktatásban részesül minden tanulónk.
A 8. osztály végére mindenki ECDL Start
bizonyítványt szerezhet. Angol és testnevelés tárgyakból bontott csoportokban,

emelt óraszámban oktatunk. A nyelvtanulás számítógépes nyelvi laborban folyik.
Magas szintû mûvészeti képzést biztosítanak a néptánc, ügyes kezek, kézmûves kör
és drámapedagógia foglalkozások. Napközi otthonos ellátást minden gyermek számára biztosítunk. A 7. és 8. évfolyamon tanulószoba mûködik, ahol a gyerekek felkészülhetnek szaktanári segítséggel a
másnapi órákra. Számos tanórán kívüli és
szabadidõs tevékenységeket kínálunk:
szakköröket, múzeumi- és állatkerti foglalkozásokat, osztályvetélkedõket, tanulmányi, mûvészeti és sportversenyeket, hagyományõrzõ rendezvényeket, Németh
László Napokat, erdei iskolát, nyári tábort.

Induló elsõ osztályaink: 1.a Logopédiai osztály: a Beszédvizsgáló Országos
Szakértõi Bizottság javaslata alapján
vesszük fel a tanulókat, beszédüket logopédus fejleszti. Az 1.b és 1.c osztályban
emelt szintû testnevelés, informatika és
idegen nyelv oktatása folyik iskolaotthonos formában.

Németh László Általános Iskola
1084 Budapest, Német utca 14.
Tel.: 334-3779, 314-0642
E-mail: nlai.jozsefvaros@gmail.com
Honlap: www.nlai.hu
Igazgató: Schranz Sándorné
Ovi-suli rendezvény: ápr. 13., 16.30,
Nyílt órák: ápr. 14., 8.00-12.00.
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BEISKOLÁZÁS
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

Pedagógiai programunk épít a 100 éves iskola eredményes tradícióira, a hagyományos mûveltségi értékek átadását ötvözi a
modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. Felsõs tanulóink nagy számban tesznek ECDL számítógép-kezelõi vizsgát, illetve alapfokú nyelvvizsgát. Képzésünk-

ben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás és a lemaradók felzárkóztatása is. Az 14. osztályban néptáncoktatás, igény szerint
úszásoktatás van az FTC uszodájában.
Számos tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeket szervezünk tanulóinknak:
sportköröket, edzéseket, énekkart, szakköröket, erdei iskolát, nyári táborokat, színház-, hangverseny-látogatásokat, állatkerti
és múzeumi foglalkozásokat, projektnapokat, tanulmányi, mûvészeti- és sportversenyeket; különbözõ rendezvényeket (Rezsõ
téri karácsony, Ilyenek vagyunk gála, Vajda-futás, Néptáncgála). Intézményünk
nemzetközi kapcsolatokat is ápol.
A 2015/2016-ös tanévben indítandó elsõ osztályok: „S”: sportiskolai osztály,

Vajda Péter Ének-zenei Általános
és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda P. utca 25-31.
Telefon: 333-4913, E-mail: info@vajdaiskola.hu, Honlap: www.vajdaiskola.hu
Igazgató: Szabóné Szél Julianna
Iskola-elõkészítõ foglalkozások:
febr. 2-tõl márc. 27-ig
Képességvizsgálatok:
zenei: ápr. 13.; sportiskolai: ápr. 14.
kötelezõ beiskolázási körzet nélküli (fõvárosi és Pest megyei beiskolázású). Feltétel: sportegészségügyi alkalmasság- és
fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek való megfelelés. „Z”: emelt
ének-zenei óraszám, furulyatanítás. „T”:
Mindennapos testnevelés, sportversenyeken való részvétel.

Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Mûvészeti Iskola

Józsefvárosi Zeneiskola
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Intézményünk 1968 óta mûködik a kerületben. A központi, Nap utcai épületben a
zeneórák mellett hangversenyeket, meghallgatásokat,
vizsgákat, közös órákat szervezünk. A hangszeres, illetve elméleti órák egy részét a
kerület általános iskoláiban
tartjuk: a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban, a Deák Diák, a Losonci téri, a Molnár Ferenc, a
Németh László és a Vajda Péter iskolában.
A zenetanítás délután történik, a hangszeres képzés mellett a tanulók elméleti
oktatásban is részesülnek. 4 évig kötelezõ
szolfézsra, majd kötelezõen választható

1082 Budapest, Nap utca 33.
Telefon: 334-3781
E-mail: jozeneiskola@upcmail.hu
Honlap: www.jozeneiskola.hu
Igazgató: Katona Gáborné Malmos Edit
Nyílt nap: ápr. 24. délután.

foglalkozásokra kell járni,
heti 2×45 percben. A kötelezõen választható tárgyak:
szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus vagy kamarazene.
A zeneiskolába betöltött 6
éves kortól lehet jelentkezni,
a felvételi meghallgatásokat
májusban és szeptember elején tartjuk. A meghallgatás
anyaga egy szabadon választott magyar népdal vagy
gyermekdal. A jelentkezõk zenei képességeik megállapítására egyszerû dallam- és
ritmikai feladatot is kapnak. Fúvós hangszereknél bizonyos fizikai adottságok is
számítanak, a magánének-tanulmányok

megkezdése életkorhoz kötött. Jelentkezni
lehet elõképzõre, illetve szolfézs fõtárgyra,
zongora, hegedû, gordonka, nagybõgõ, furulya, fuvola, oboa, klarinét, gitár, baszszusgitár, cimbalom és ütõ hangszerekre,
valamint magánénekre.
A zeneiskolai oktatás fakultatív, a gyerekek tanulmányaikról bizonyítványt kapnak. Térítési, vagy tandíjat kell fizetni,
amelynek összege a tanuló életkorától és
tanulmányi eredményétõl függ.

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Intézményünkben a sajátos nevelési igényû gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-oktatását valósítjuk meg.
Fõ profilunk a tanulásban akadályozott
gyerekek tanítása, de a 2014/2015. tanévtõl lehetõségünk van ép értelmû autizmus spektrumzavarral, pszichés fejlõdési
zavarral, vagy beszédfogyatékossággal
küzdõ tanulók felvételére is.
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Iskolánkban barátságos légkör, kis létszámú osztályok, szakkörök (dráma, furulya, kerámia), speciális foglalkozások
segítik a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó fejlesztését. Az 1. osztályosokat a Meixner-féle diszlexia prevenciós
módszerrel tanítjuk olvasni.
Nagy hangsúlyt fordítunk a szociáliskommunikációs és praktikus készségek
fejlesztésére, hogy tanulóink jól boldogulhassanak a mindennapokban. Célunk,
hogy sikerélményekhez jussanak, a tehetségek kibontakoztathassák képességeiket. A fejlesztéseket pszichológus és pszichiáter is támogatja.
Tanórai és szabadidõs tevékenységeket
biztosítunk: múzeum-, színházlátogatásokat, kirándulásokat, erdei iskolát szerve-

Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Általános Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11–15.
Tel: 313-4464
E-mail: jegymkai@gmail.com
Honlap: www.jegymiai.hu
Igazgató: Jenei Andrea
zünk. Az 5-6. osztályosok úszásoktatásra
járnak, 3. osztálytól informatika, 7. osztálytól angol nyelv tanulására van lehetõségük. A másnapi tanórákra a gyerekek a délutáni foglalkozásokon készülnek fel, házi
feladatot nem adunk. A szülõkkel eredményes kapcsolattartási formákat alakítottunk ki. Igény szerint nyílt napot tartunk,
elõzetes telefonos egyeztetést követõen.

TÁJÉKOZTATÓ

Megújul az aktív korúak ellátása
2015. március 1-jétõl országosan megújult a szociális ellátások rendszere. Az állam és az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatai szétváltak,
melynek köszönhetõen a rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz. Az átalakítás lényege, hogy a jövõben a kerületi hivataloknál (járásoknál) jövedelemkompenzáló-, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló szociális támogatások
lesznek igényelhetõk.
március 1-jén életbe lépett szociális
törvényben megfogalmazott átalakítás célja, hogy mindenki megfelelõ ellátást
kapjon, aki valóban rászorul, és ezzel párhuzamosan minél többen éljenek segély
helyett munkából.

A

A korábbi években is számos támogatás
került az önkormányzatoktól Budapest
Fõváros Kormányhivatalának kerületi hivatalaihoz:
 az alanyi és normatív közgyógyellátás,
 az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság,
ti hivatalokhoz kell fordulniuk a jogosul az ápolási díj,
taknak.
 az idõskorúak járadéka.
Akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek, azoknak nemcsak az jeEz a folyamat folytatódott, március 1-jétõl lent majd újdonságot, hogy az önkora korábban önkormányzati, jegyzõi hatás- mányzat helyett a járási hivatal gondoskörbe tartozó aktív korúak ellátása a fõ- kodik az ellátás folyósításáról, hanem egy
városban a kerületi hivatalokhoz került.
új elnevezést is meg kell jegyezniük. A
Az egyik érintett támogatási forma a rendszeres szociális segély helyett ugyanfoglalkoztatást helyettesítõ támogatás is márciustól egészségkárosodási és
(FHT), amelynek szabályaiban nincs vál- gyermekfelügyeleti támogatást vagy a
tozás azon kívül, hogy mostantól a kerüle- már említett foglalkoztatást helyettesítõ

Felhívás
Az üzletek vasárnapi zárva tartásáról
Tájékoztatjuk a kerületünkben kereskedelmi tevékenységet
folytatókat (továbbiakban: kereskedõk), hogy 2015. március 15.
napjával a kereskedelmi szektorban hatályba lép a vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. A jogszabály alapján a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek
hétköznap és szombaton 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon nem nyithatnak ki. A
törvény értelmében a fõszabály alól kivételt képeznek a kizárólag pékárut és tejterméket árusító üzletek, melyek hétköznap és
szombaton 5 óra és 22 óra között, vasárnap és munkaszüneti
napokon 5 óra és 12 óra között; valamint az újságot árusító üzletek és a virágboltok, melyek vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között tarthatnak nyitva.

támogatást kaphatják. Elõbbi változatlan
jogosultsági feltételek mellett jár majd, és
a változással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendõje. Az FHT pedig azoknak jár, akik öt éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, és vállalják, hogy a hivatalokkal, a munkaügyi központtal együttmûködnek annak érdekében, hogy munkába állhassanak.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
30 napnál nem régebbi, munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kérelmezhetik hivatalunkban a
foglalkoztatást helyettesítõ támogatást.
(A 2015. február 28-án lejárt közfoglalkoztatási szerzõdéssel rendelkezõ ügyfeleinknek 2015. március 12-én kell jelentkezniük a VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltség új telephelyén, a Kisfaludy u. 11. szám
alatt.)
Dr. Szabó Orsolya
VIII. kerületi hivatalvezetõ
Az ügyintézés 2015. március 1-jétõl
az alábbi címen történik:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
VIII. Kerületi Hivatala, Hatósági Osztály
1083 Budapest, Práter u. 22.
Telefon: 795-8931; 795-8939; 795-8942;
795-8944; 795-8947; 795-8957;
30/828-2626; 30/463-3586
E-mail: hatosag@08kh.bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfõ: 13.30-18.00,
szerda: 8.15-16.30, péntek: 8.15-11.30.

 5. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történõ kereskedelmi tevékenységre;
 6. a piacon, továbbá helyi termelõi piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
 7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
 8. az üzemanyagtöltõ-állomások nyitva tartására;
 9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
 10. a kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
 11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
 12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
 13. a vendéglátásra;
 14. a világörökségi területen található üzletekre;
 15. a kulturális tevékenységet és a fürdõszolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

Felhívjuk a tisztelt kereskedõk figyelmét, hogy a törvény alapján
az adventi vasárnapok kivételével minden naptári év egy tetszõ 1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
leges vasárnapján nyitva tarthatnak. A napot elõzetesen kötelesek
 2. a nemzetközi közforgalmú repülõtéren kialakított üzlet nyit- bejelenteni a kereskedelmi hatóság (jegyzõ) felé.
va tartására;
 3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén ki- Kérem, hogy a vasárnapi napokon való nyitvatartási szándékukat
alakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegy- a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Igazgazõ – a pályaudvar üzemeltetõjével egyetértésben – határozza tási Iroda felé (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 214. sz. iromeg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
da; igazgatas@jozsefvaros.hu) 2015. március 13. napjáig bejelente 4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történõ kereske- ni szíveskedjenek.
delmi tevékenységre;
Danada-Rimán Edina jegyzõ

A törvény hatálya nem terjed ki:
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MEGEMLÉKEZÉS
A kommunizmus áldozatainak emléknapján

legyen” – mondta az alpolgármester aszszony. 68 évvel ezelõtt ugyanis ezen a napon tartóztatták le a szovjet megszálló hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát, akit országgyûlési képviselõ lévén mentelmi jog védett. Sántha
Péterné szerint kötelességünk
minden február 25-én megemlékezni azokról, akiket elvittek, megkínoztak, vagy
akiknek az életét elvették. Az
alpolgármester emlékeztetett
arra is, hogy az idén egész évben emlékezünk arra a mintegy 800 ezer emberre, akit a
második világháború végétõl
deportáltak, mivel a 2015-ös
esztendõ Magyarországon a
Szovjetunióba hurcolt politiFerencz Orsolya önkormányzati képviselõ és Sántha Péterné kai foglyok és kényszermunalpolgármester koszorúzással és fõhajtással emlékezett
kások emlékéve is egyben.
Ferencz Orsolya arra hívta
képviselõ koszorúzta meg, Varga Miklós fel a figyelmet, hogy legyen ez a nap mindPéter, a plébánia esperese pedig mécsest he- annyiunk számára felkiáltójel a demokrácia
lyezett el az áldozatok tiszteletére.
védelmére. Hozzátette: ez a nap egyben em„2000. június 13-án az elsõ Orbán-kor- lékezés arra is, hogy micsoda érték, hogy
mány foglalta rendeletbe, hogy február 25-e ma szabadságban és demokráciában élhea kommunizmus áldozatainak emléknapja tünk ebben az országban.

Koszorúzás a Rezsõ téren
1947. február 25-én tartóztatták le
jogellenesen, majd hurcolták el a
Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt akkori fõtitkárát, Kovács Bélát. Az elsõ Orbán-kormány által
2000-ben elfogadott határozat értelmében ezen a napon minden középfokú oktatási intézményben is erre
emlékeznek. Józsefváros önkormányzata nevében Sántha Péterné
alpolgármester és Ferencz Orsolya
képviselõ helyezte el az emlékezés
virágait a Rezsõ téren.
Kárpát-medencébõl 1944 õszétõl ártatlanul elhurcolt több százezer magyar
és más nemzetiségû éh- és fagyhalál, járványos betegségek és más kegyetlenkedések
áldozatainak emlékére – olvasható a kommunizmus áldozatainak emléktábláján a
Rezsõ téri Magyarok Nagyasszonya Plébánia bejárata mellett. Az emléktáblát Sántha
Péterné alpolgármester és Ferencz Orsolya

A

Könyvbemutató és díjátadó a Polgárok Házában

vonta a bûnösöket, az áldozatok hozzátartozóinak
kárpótlást ajánlott fel. A
razzia
megtorlásaként
1944 októberétõl a szerb
kommunisták válogatás
nélkül gyilkolták a magyar
lakosságot.
Mák Ferenc mûvészettörténész hangsúlyozta, hogy
a magyarokkal szembeni
vérengzés mindaddig nyomasztani fogja a délvidékieket, amíg egy közös
szerb-magyar bizottság
nem teszi tisztába a kérdést. Matuska Márton kiemelte, hogy a számos magyar áldozat közül harminc pap – köztük KöMatuska Márton: a vérengzés jutalmául két szentet kaptunk
rösztös Krizosztom és Kovács Kristóf – is meghalt a
honfitársaink meggyilkolásáért, kényszer- híveiért. A könyv írója szerint már meginmunkatáborba hurcolásáért. Gulyás Ger- dították a két pap boldoggá avatását. „A
gely szerint a polgári Magyarország ma lelkünket akarták tönkretenni, de e helyett
nem képzelhetõ el anélkül, hogy ne emlé- kapunk két szentet.”
keznénk a délvidéki Golgota áldozataira, a
A megemlékezés keretében adták át az
„málenkij robotra” vagy az ’56-osokra.
ERGO – Európai Regionális Szervezet a
Dr. Szakály Sándor történész összefoglal- Magyar Nemzetért Díját, amelyet azoknak
va elmondta: a Délvidék visszatérését kö- a személyeknek és szervezeteknek adomávetõen megerõsödtek a szerb partizánakci- nyozzák, akik a nemzeti összetartozásért
ók, mivel nem fogadták el a terület Magyar- végeznek kiemelkedõ tevékenységet. Az
országhoz csatolását. Ezt megfékezendõ, egymillió forinttal járó kitüntetést
egy razziát tartott a honvédség, aminek ár- Schmittné Makray Katalin nyújtotta át a Kestatlanok is áldozatul estek. A magyar kor- kenyúton Alapítvány elnökének, Cseresmány akkor példátlan módon felelõsségre nyésné Kiss Magdolnának.
B.R.

Az elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken
A kommunizmus áldozatainak napján, február 25-én emlékeztek meg a
Tito-partizánok vérengzésének áldozatul esett délvidéki magyarokról a
Polgárok Házában. Az etnikai alapú
tisztogatásról Matuska Márton újvidéki újságíró írt könyvet Az elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken
címmel. Az esten Dr. Gulyás Gergely, az Országgyûlés alelnöke mondott nyitóbeszédet. A mû kiadóját, a
Keskenyúton alapítványt Magyar
Nemzetért Díjjal tüntették ki. Az elismerést az alapítvány elnöke,
Cseresnyésné Kiss Magdolna vette
át Schmittné Makray Katalintól.
etven évvel ezelõtt Magyarországon
a náci megszállást a kommunista diktatúra váltotta fel – mondta nyitóbeszédében Gulyás Gergely a kommunizmus délvidéki áldozatainak megemlékezésén. A vörös hadsereg gyõzelme nemhogy felszabadulást nem eredményezett, de gyilkosságokkal, rablásokkal, tömeges erõszakkal,
internálásokkal tízezrek halálát hozta magával – jelentette ki az országgyûlés alelnöke. A politikus elmondta, évtizedekig hallgatni kellett, ám ma már alkotmány rögzíti a kommunista diktatúra felelõsségét a

H
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MOZAIK
Dr. Papp Lajos elõadása a Józsefvárosi Galériában

Az egészség: test, szellem és lélek harmóniája
re kevesebbet mozgunk. Mesélt egy száz
év körüli átlagéletkorú népcsoport, a hunzik titkairól is, akik Nepálban, több ezer
méter magasan élnek. Gleccservizet isznak, friss és aszalt gyümölcsöket esznek.
Semmilyen kényelmet szolgáló technikai
újítás nem terjedt el náluk,
napi 10–12 órát mozognak. A
mozgás kapcsán Dr. Papp
Lajos beszélt a leptin nevû
hormonról, ami az anyagcseréért és a fogyásért is felelõs,
és amely a korábbi tévhitekkel szemben nem a pajzsmirigyben, hanem a lábszárizomzatunkban termelõdik
mozgás közben. Ezért is fontos a rendszeres mozgás.
Mint mondta, legalább napi
2–3 órányi séta szükséges ahhoz, hogy megõrizzük egészDr. Papp Lajos: A megfelelõ táplálkozás és a mozgás
ségünket.
az egészség titka
Elõadásában a professzor
kitért a csend, a befelé fordumondta a Széchenyi-díjas nyugdíjazott lás, az Istenbe és önmagunkba vetett hitünk
szívsebész.
és az akartunk kulcsfontosságú szerepére,
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a leg- és arra, hogy kérnünk kell, ha gyógyulni
több betegségünk kialakulásának az az akarunk. Isten és az orvosok is csak akkor
oka, hogy túl sok cukrot, zsírt, húst és tudnak nekünk segíteni, ha megkérjük rá
szénhidrátot fogyasztunk, miközben egy- õket.
T.O.

A Józsefvárosi Szabadegyetem vendége ezúttal Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas nyugdíjazott szívsebész volt. Az embereket a maguk teljességében vizsgáló és gyógyító professzor a Józsefvárosi Galériában tartott elõadásán leszögezte, csak akkor beszélhetünk
egészségrõl, ha testünk, lelkünk és szellemünk egymással harmóniában van.
professzort több szál is fûzi Józsefvároshoz: több évig kerületünkben élt, a
munkája is ide köti, magánrendelõje a Puskin utcában van. Dr. Papp Lajos szerint
megfontoltan kell bánni a gyógyszerekkel,
mert azok kémiai szerek. Példaként hozta a
cukorbetegséget. A 2-es típusú cukorbaj
szerzett betegség, a hasnyálmirigy inzulintermelõ béta sejtjei elgyengülnek, elhalnak,
ha túl sok cukrot és szénhidrátot fogyasztunk. Az orvosok ilyenkor a még meglévõ
sejteket serkentõ gyógyszert írnak fel, ám a
professzor szerint az egészséges táplálkozás és a mozgás lehet a helyes megoldás. A
koleszterinszint-csökkentést sem szabad
túlzásba vinni. Az ezt csökkentõ szerek, a
sztatinok kifejezetten ártalmasak az egészségre: szívizom-fájdalmat, vázizom-fájdalmat okozhatnak, fogyasztóik körében duplájára nõ az infarktusveszély, fokozódik az
érelmeszesedés, a cukorbetegség valószínûsége. Feltette a kérdést, hogy miért is
szedünk akkor gyógyszereket? Sok esetben
csak a gyógyszergyárak gazdagításáért –

A

Kézikönyv készül a Magdolna negyedben élõk számára
A Bérlõi kisokos szerkesztésében a lakók is részt vettek
Hogyan spóroljunk? Hogyan csökkenthetjük a rezsit? Hogyan éljünk
egymás mellett egy társasházban? –
többek között ezekre a kérdésekre ad
tippeket az a kézikönyv, amely a
Magdolna negyed lakói számára készül. A Bérlõi kisokos szerkesztésében a városrész lakói is részt vettek.
Lakossági fórum keretében a Kesztyûgyár Közösségi Házban vitatták
meg, milyen legyen a kiadvány.
fórumra a Magdolna negyed szociális
városrehabilitációs programját koordináló Rév8 Zrt,. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK), illetve a Kisfalu Kft. munkatársai
várták a lakókat.
Bevezetéseként elmondták: a készülõ kézikönyv a lakáshasználati, lakásfenntartási,
a köztisztasági és együttélési problémák kiküszöböléséhez nyújt segítséget. Szó lesz
benne arról, hogyan csökkenthetõ a rezsi és
egyéb kiadások, kihez fordulhatnak a bér-

A

vannak olyan lakások, ahol penészesednek a falak vagy megvetemedtek
az ablakkeretek. Elõkerült számos
köztisztasági és közbiztonsági probléma is, melyekért többnyire a rendezetlen bérlõi jogviszonyú, illetéktelen lakásbérlõket tették felelõssé a
jelenlévõ lakók.
Alföldi György, a Rév8 Zrt. munkatársa válaszul elmondta, a kivitelezõ garanciát vállalt az elvégzett
munkálatokra, tavasszal kijavítják a
Az együttélési problémák megoldásában is
hibákat. Hozzátette, a készülõ kiadsegíthet a kiadvány
ványból megtudható lesz, hogyan
kerülhetõ el a penészesedés, a falak
lõk, ha díjhátralékuk keletkezik. De arról is nedvesedése, illetve hogy kihez fordulhattájékoztatni fog, hogy lakossági összefogás- nak a lakók az együttélési problémák rensal, az önkormányzat segítségével hogyan dezése érdekében. Alföldi György szerint,
lehetnek úrrá a köztisztasági és közbizton- azért van fontos szerepe az ilyen jellegû fósági problémákon, illetve milyen alapvetõ rumoknak, mert a JSZSZGYK munkatársaiszabályokat kell betartani a közös együtt- ból alakuló munkacsoporttól érkezõ jelzéélés során.
sek, illetve a lakossági panaszok mellett ez
A jelenlévõk rávilágítottak a felmerülõ is egy útja annak, hogy megismerjék a mûmûszaki hibákra, illetve az együttélési ne- szaki és egyéb problémákat, az észrevételehézségekre. Megemlítették például, hogy ket pedig továbbítják az illetékesnek. T.O.
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KÖZTÉR
Szemét, bûz és hangzavar

Áldatlan állapotok a Dankó utcában
Szétdobált üvegek, szemét, hangoskodó, olykor verekedõ hajléktalanok keserítik meg a Dankó utca környékén lakók életét. Az Oltalom Karitatív Egyesület mûködtet az utcában éjszakai szállót, népkonyhát, melegedõt, a lakók szerint az ide járók egy része okozza az áldatlan állapotokat. A környékbeliek
aláírásgyûjtésbe kezdtek: azt szeretnék elérni, hogy az egyesület szüntesse
meg a hajléktalanok ellátásához kapcsolódó minden tevékenységét. Azt szeretnék, hogy rend és nyugalom legyen végre az utcában.

vatal felügyeli, amely felé a bejelentést továbbítják. Az önkormányzat a közterület
jogszerû használatának, rendjének, tisztaságának védelme érdekében rendelkezik
intézkedési jogosultággal. Danada-Rimán
Edina, Józsefváros jegyzõje már felkérte a
közterület-felügyeleti feladatokat ellátó
egységet, hogy „tegye meg a szükséges intézkedéseket a közterület jogszerû használata, rendjének és köztisztaságának védelme érdekében”.

Ellentmondások
az Oltalom körül

Az Oltalom Karitatív Egyesületet közlése
szerint az ellátottak adminisztrálása, az
ebédre várakozás, az esti beengedés már
hosszabb ideje nem az utcáról, hanem az intézménybõl történik, amivel „az utcai tömeAláírásgyûjtésbe
get, hangoskodást jelentõsen sikerült csökis kezdtek
kentenünk”. Kollégáik óránként, de ha
Pintér Zoltánné döntött úgy, szükséges, gyakrabban kimennek és rendetesz az élhetõbb utcáért. zik az utcafontot, mondják. Mindez azon„Már reggel részegen han- ban úgy tûnik, mégsem túl eredményes, ezt
goskodnak. A sok szenny mi- jelzik is a lakók folyamatos panaszai.
att sokszor le kell menni a járAz egyesület szerint a legtöbb probléma
dáról, nehogy valamibe bele- nem is az Oltalom intézményeinek ellátottlépjünk” – mondja az asz- jaival, „hanem a Dankó utcai büfé, illetve az
szony. Õsszel levélben keres- önkormányzat által fenntartott Életmentõ
Egyes hajléktalanok már napközben az utcán italoznak
ték meg az Oltalom Karitatív Pont vendégeinek magatartásával kapcsoEgyesületet, hogy tegyenek latos.” Minderre az aláírásokat gyûjtõ PinDankó utca elején feltáruló kép szinte végre valamit a tarthatatlan helyzet miatt. tér Zoltánné azt mondta: reggelente, amikor
mindennap lehangoló annak ellenére, Válaszlevelében az egyesület ezt megígérte, munkába indul, konkrétan látja, hogy az
hogy a környéken több ház megújult, aho- ahogyan azt is, hogy fokozott figyelmet for- Oltalom épületébõl miképpen jönnek ki
gyan a közeli Mátyás tér is, és már régóta dítanak a takarításra. Mint Pintér Zoltánné ezek az emberek.
nem rettegve kell átkelni a téren. Ezzel mondja: azóta sem változott semmi. Az aszOltalom Karitatív Egyesületet jogi képviszemben a térbe torkolló Dankó utca eleje szony ezért aláírásgyûjtésbe kezdett, amit a selõje kifejtette: „a környék lakóival igyekszinte mindig szemetes, üres üvegek, étel- jegyzõhöz is eljuttatott, intézkedését kérve szünk maximálisan együttmûködni, több almaradékok hevernek a járdán.
az ügyben.
kalommal egyeztettünk velük”. Ezt az állíA Polgármesteri Hivataltól megtudtuk, a tást is cáfolja Pintér Zoltánné: mióta tavaly
„Ami az Oltalom körül van,
menedékhely mûködését a Budapest Fõvá- június óta itt lakik, és felvállalta ezt az ügyet,
az elviselhetetlen”
ros Kormányhivatala Szociális és Gyámhi- az említett levélen túl korábban semmilyen
„Öt éve lakom itt, sajnos sok nyugalom
egyeztetés nem történt közöttük.
nincs a környéken. Állandóan itt isznak az
Az aláírásgyûjtést szervezõ
utcán, rugdossák az üvegeket, veszekednek
Pintér Zoltánné elmondta, a
egész nap, hétvégén is. Sokszor kis és nagy
rendõrségen is tettek feljelentést,
dolgukat is az utcán végzik el” – mondja
hogy állapítsák meg az egyesükétségbeesve egy, a Dankó utcában lakó
let felelõsségét, és hogy változidõs néni.
zanak az áldatlan állapotok.
Egy másik férfi 1987 óta lakik a környé„Reggel fél 7 körül kijönnek
ken. „Sajnálom azokat, akik önhibájukon kíezek az emberek az Oltalom
vül kerültek ilyen helyzetbe. Akad köztük
szállójáról, egy részük csoporolyan, aki tisztességesen viselkedik, de sajtokba verõdve iszik, hangoskonos nagy részük senkire nincs tekintettel.
dik, olykor verekszik” – sorolja
Mocsok és bûz minden” – mesélte a neve eltovább az asszony. Mint mondhallgatását kérõ férfi. Hozzátette: az idõsebja, a legvégsõ esetben bíróságbek egy része sokszor már fél kimenni az
hoz fordulnak: feljelentve az
utcára. „Szép lett a Mátyás tér, a Kálvária
egyesületet talán történik végre
A munkába indulókat reggelente ez a kép fogadja
tér, a Teleki tér a piaccal. Rend, tisztaság
valami.
N.M.
van sokfelé, de ami a Dankó
utca ezen részén, az Oltalom
körül van, az elviselhetetlen”
– mondja keserûen.

A

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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MOZAIK
Állandó szakmai partner lesz a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

zásoknak ad tanácsokat. Ezután
Illés Zoltán, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatóságának munkatársa ismertette az aktuális adóváltozásokat. A
jelenlévõk kérdései leginkább a
vállalkozásokat érintõ módosításokat érintették.
Sütõ-Nagy Kata, a hazánkban
a Magyar Nemzeti Kereskedõház égisze alatt mûködõ Enterprise Europe Network tevékenységérõl tartott elõadást. A
cég a világ legnagyobb és egyben az Európai Unió egyetlen
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Szolgáltatásaival
A résztvevõk az adószabályok változásairól is
egyrészt a még nem, vagy csak
felvilágosítást kaptak
alkalmilag exportáló cégeket seAz összejövetelen elõször Mezõ Ágnes, az gíti, de támogatja a már exportáló kis- és köActionCOACH magyarországi business zépvállalkozásokat is, hogy versenyképescoach-a, azaz „üzleti edzõje” mutatta be rö- ebben tudjanak mûködni a külpiacokon.
D.A.
viden tevékenységét: kis- és középvállalko-

Idén is folytatódik a Józsefvárosi Üzleti Klub
A Józsefvárosi Üzleti Klub idei elsõ
rendezvényén többek között az 2015ös adószabályokat érintõ változásokról és az exportáló kis- és középvállalkozások lehetõségeirõl tájékozódhattak a résztvevõk. A klubnak mostantól állandó szakmai partnere lesz
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK).
z idei elsõ találkozón Zékány Zoltán, a klubnak otthont adó H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
szakmai vezetõje elmondta: a BKIK szakmai partnerként minden alkalommal
képviseltetni fogja magát a klub rendezvényein. A február 24-i eseményen Bonyhády Elek, az Iparkamara VIII. kerületi
Tagcsoportjának elnöke volt jelen.

A

Rendõrségi hírek
Nyolc tagú bandát kaptak el
A budapesti rendõrök összehangolt akció során fogták el annak
a drogterjesztõ hálózatnak a tagjait, akik a gyanú szerint kábítószert terjesztettek a fõvárosban. A rendõrök kábítószergyanús
anyagokat, mobiltelefonokat valamint egy forgótáras pisztolyt is
lefoglaltak.
A józsefvárosi rendõrök a fõvárosi nyomozókkal, a készenléti
rendõrökkel, valamint a Terrorelhárítási Központ munkatársaival
közösen tartottak házkutatást február 25-én hajnal 4 óra körül
egyszerre több kerületben. Az akció során elfogták a 42 éves budapesti V. Bélánét és hét társát.
A rendõrök a gyanúsítottak józsefvárosi, ferencvárosi és kõbányai ingatlanjaiban kábítószergyanús anyagokat, mobiltelefonokat valamint egy forgótáras
pisztolyt foglaltak le. Az egyik
ház közös helyiségében közel
száz tasakot találtak. A gyanúsítottakat a rendõrök elõállították
és kihallgatták. A nyomozók megállapították, hogy a tagok hierarchikus rendszerben adták el a kábítószert a józsefvárosi Tömõ
utcai ingatlanban. A részfeladatokat megosztották, a terjesztõk
mellett figyelõk és futárok is segítették a szervezet mûködését.
Az ügyben a további eljárást – a gyanúsítottak õrizetbe vétele
mellett – a Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. kerületi Rendõrkapitányság bûnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt folytatja le, egyben kezdeményezik elõzetes letartóztatásuk indítványozását.

Dohányboltot akart kirabolni
A józsefvárosi rendõrök a trafikban rögzített felvételek és a térfigyelõ kamerák segítségével azonosították, majd elfogták azt a
férfit, aki egy Baross utcai dohányboltból akart pénzt rabolni.
A gyanú szerint február 25-én 15 óra körül az ismeretlen elkövetõ betért egy Baross utcai Nemzeti Dohányboltba – közölte a

police.hu. A biztonsági plexi
nyílásán egy késsel benyúlva
az eladót a bevétel átadására
szólította fel. Az alkalmazott
kiáltott, amit a szomszéd üzlet
eladója meghallva a segítségére sietett. A gyanúsított ekkor a
kést a kabátja alá rejtette, majd
elmenekült a helyszínrõl.
A józsefvárosi nyomozók a bolt kamerája valamint a térfigyelõ
kamerák felvételei alapján azonosították a keresett személyt, majd
másnap hajnalban el is fogták a 30 éves B. Gábor Zsolt nevû gyanúsítottat. A férfit a kerületi rendõrkapitányságra elõállították,
ahol a további eljárást – õrizetbe vétele mellett – felfegyverkezve
elkövetett rablás kísérlet bûntett elkövetésének gyanúja miatt a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. kerületi Rendõrkapitánysága folytatja le.

Rablás közben zavarták meg a tettest
Gépkocsiból akart rabolni, de a tulajdonos megakadályozta. A
józsefvárosi rendõrök gyors reagálásának köszönhetõen a helyszínen õrizetbe vették a gyanúsítottat.
A Józsefvárosi Rendõrkapitányság nyomozást folytat H.
József 35 éves litéri férfival
szemben rablás bûntett gyanúja miatt. A sértett február 28-án
14 óra körül a Lujza utcában
egy ház kapuján kilépve vette
észre, hogy a gépkocsijából egy
ismeretlen férfi el akarja tulajdonítani az értékeit. A nõ kivette H. József kezébõl azokat a tárgyakat, amelyeket el akart lopni. Ekkor a gyanúsított megütötte a
nõt, majd egy segítségére sietõ férfira is rátámadt. A józsefvárosi
rendõrök rövid idõn belül a helyszínre érkeztek és elfogták a férfit, majd a VIII. kerületi kapitányságon gyanúsítottként kihallgatták. H. Józseffel szemben a további eljárást a Józsefvárosi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja le, egyben elõterjesztést
tettek a férfi elõzetes letartóztatásának indítványozására.
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Hangolj rá!

A Polgárok Háza márciusi programjai

Idõpont: 2015. március 6.
17 és 20 óra között

1089 Budapest, Visi Imre utca 6., Tel.: 299-80-50

Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi Ház, 1084 Bp., Mátyás tér 15.
Mûsorvezetõ: Gabal Awad Jack
A program a KMOP-5.1.1/b-12-K-2012-0001
azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

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.

HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján: Tóth Józsefné 210-4900,
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
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 Március 6., péntek, 20.00:
Török táncház és kulturális
est. Közremûködnek: az
Arasinda és a Szelindek
együttesek, valamint Komáromi Nese Judit, Mérai Hilda
és Orhan Gürkan török tánctanárok.
 Március 9., hétfõ, 18.00:
Nemzeti nagyvizit. A televízióból jól ismert sorozatban
dr. Kásler Miklós orvosprofesszor vesz látleletet a nemzet sorskérdéseirõl. Az aktuális elõadás témája: Magyarország története az Árpád-ház
kihalása után – vitatott kérdések. Beszélgetõtárs: dr.
Földesi Margit történész.
 Március 10., kedd, 18.00:
Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozata. Témánk ezúttal Móra Ferenc. A mélyen

humánus
szemléletérõl ismert író
m i n d annyiunk
gyermekkorának
e g y i k
meghatározó mesélõje. Novellái, meséi, tanításai megható és igazságot
keresõ történetei a gyermekkortól a felnõttkorig adnak
megszívlelendõ tanulságokat. Az irodalomtörténész
szemszögébõl új megvilágításban ismerjük meg az írót.
Kérjük, adományával járuljon hozzá a rendezvény költségeihez!
Ajánlott összeg: 500 Ft.

Kérjük, adója 1%-ával és adományával támogassa a Szövetség a Nemzetért Alapítványt! Adószám: 18177428-1-42 Bankszámlaszám: 10300002-20210799-00003285

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

 március 10., kedd, 15 óra
Elõadók: Tímár Gábor író, a Magyar Írószövetség tagja és Moys Péter, a Repüléstörténeti Társaság alapító tagja.

ZENE-FERE KLUB
KIÁLLÍTÁS
„LEVELEK ÉS ÁLMOK” - Bényi Eszter
textilmûvész kiállítása
 A megnyitó idõpontja: március 6.,
péntek, 18 óra. A kiállítás megtekinthetõ
március 6–28. között. A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor mûvészettörténész,
közremûködik: Semes-Bogya Eszter dalénekes, szobrász.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:
 Tárlatvezetés: március 18., szerda 18
óra, Mónus Viktor.
Filmklub: „Mûvésztársakról filmnyelven”: március 25., szerda, 19 óra. Sulyok
Gabriella filmje Bényi Eszterrõl: „Világok
határán”. A vetítés után beszélgetés az
alkotókkal.
A kiállítás hétköznap 9–18, szombaton
10–13 óráig látogatható, a tárlatra és a kapcsolódó programokra a belépés díjtalan.

JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA
ESTEK
„Mindenütt Nõ” – Szalóki Ági klub és
táncház
 március 6., péntek, 20 óra
Vendég: Incze Adrienne pszichiáter, kiképzõ, mozgás- és tánc- pszichoterapeuta, a Magyar Mozgás- és Táncterápiás
Egyesület elnöke.

 Március 12.,
csütörtök, 15 óra
„Szárnyaddal, s
torkod élivel” –
Vendég: Budai
Ilona,
Magyar
Örökség–díjas
népdalénekes.
Mûsorvezetõ:
HÉTMÉRFÖLDES CSALÁDI
Kovács Zalán tuJÁTÉKBIRODALOM
bamûvész.
„Mindenütt Nõ” – Lányok, asszonyok Belépõjegy: 500 Ft (klubkártyával 400 Ft).
FonóHáza
MESÉS MUZSIKÁK
 március 7., szombat, 10–14 óra
Anya-lánya hajfonó verseny! A legszebb – MUZSIKÁS MESÉK
hajfonatok között családi jegyeket sorsol- Bérletes gyerekprogram–sorozat pénteken délelõtt 10 órától óvodásoknak, kisisnak ki a Galéria gyerekprogramjaira.
10–14 óra Csigabiga Palota Baba-mama kolásoknak.
klub: babaház és játszóház kicsiknek és  március 13., péntek, 10 óra: Magyar
Népmese Színház: Balzsam tündér meséi.
nagyoknak.
11 óra Lábita Bábszínház: Székely nép- Elõadja: Balázsi István, Nagy Zsolt,
mesék. Elõadja: Csernik Szende székely Zanotta Veronika. Zene: Földi Lehel.
Jegyárak: kedvezményes csoportos allábbábos. A mese után bábbabusgató!
Jegyárak: felnõttjegy: 800 Ft (klubkártyá- kalmi belépõ (10 fõtõl): 600 Ft/fõ/alkaval 700 Ft); gyerekjegy: 600 Ft (klubkár- lom; kedvezményes csoportos bérlet: (10
tyával 500 Ft); családi jegy: (2 felnõtt, fõtõl): 1500 Ft/fõ. 3 tetszõlegesen választmax. 3 gyerek): 2500 Ft (klubkártyával ható pénteki vagy iskolai elõadási napon
2000 Ft); kedvezményes Hétmérföldes zajló programra érvényes az évad során
bérlet: 2000 Ft/fõ (felnõtt), 1000 Ft/fõ 2015. december 31-ig.
(gyerek). 3 tetszõlegesen választható Egyéni alkalmi belépõ (gyerek, felnõtt):
szombati programra érvényes az évad so- 1000 Ft/fõ/alkalom.
rán május 31-ig.
Józsefvárosban élõ gyermekeknek a JÓZSEFVÁROSI
szombati programokra a belépés díjtalan! SZABADEGYETEM
Iskolakezdési dilemmák – avagy az én
VETÍTÉSES ELÕADÁS
gyerekemnek is van részképessége?
Könyvismertetõ: Hõsök vagy bûnösök,  március 13., péntek, 18 óra
A fegyverek árnyékában – II. világhábo- Elõadó: Forgács Krisztina gyógypedagórús történetek, Tímár Gábor két könyvé- gus tanácsadó, szakpszichológus.
nek bemutatója.
Belépõ: 500 Ft (klubkártyával 400 Ft).

Jegyek vásárolhatók a Galéria pénztárában
elõvételben és a rendezvény napján a helyszínen. Felnõttjegy: 1200 Ft (Galéria klubkártyával 1000 Ft); diák- és nyugdíjasjegy:
800 Ft (Galéria klubkártyával 700 Ft).
További információ, jegy és bérletvásárlás: Beke Kata, Tel.: 06-30-207-8029;
e-mail: beke.kata@johir.jozsefvaros.hu.

Természetfotók a H13-ban
Kiállítás nyílik Bársony István emlékére
Bársony István születésének 160 évfordulója alkalmából nyílik természetfotó kiállítás a H13 Galériában. A
tárlatot március 5-én 18.30-kor Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere
nyitja meg.
legnagyobb magyar természetíró
nevét viselõ Bársony István Digitális Fotóklub tagjainak fényképei már
több ízben sikerrel szerepeltek hazai és

A

nemzetközi pályázatokon. A klub névadója elõtt tisztelegve és születésének
160. évfordulója alkalmából egy vándorkiállítást szerveztek a legjobb képekbõl,
amelyek mellé egy-egy Bársony idézetet
párosítottak. A kiállítást Sántha Péterné,
Józsefváros alpolgármestere nyitja meg.
A rendezvényen az Országos Magyar
Vadászkamarát Fáczányi Ödön képviseli, közremûködik dr. Csiák Gyula, Bársony István kutatója.

A kiállítás március 27-ig ingyenesen
megtekinthetõ reggel 8-tól 21 óráig.
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Felújított klasszikus a Turayban

A Charlie nénje?
Közönségkedvenc, klasszikus zenés vígjátékot játszik a
Turay Ida Színház március 8-án délután. Kedves ajándék lehet hölgyismerõseink számára, ha a Nõnap alkalmából
meglepjük õket az erre az igencsak szórakoztató elõadásra
szóló jegyekkel. A XIX. század végén írt színdarab bevált
vígjátéki elemekkel tarkított – a kapzsiság kigúnyolása, a
félreértés, a férfi bújik nõi ruhába, a szembesítés, majd természetesen következik a nagyköríves happy end. A Charlie
nénje? címû vígjáték önfeledt szórakozást kínál a Kálvária
téri színházban – a címszerepben Détár Enikõ látható.
Turay Ida Színház legújabb darabja „A Charlie
nénje?” címû zenés játék, amely
Nyírõ Bea rendezésében, Szentirmai Ákos és Bradányi Iván
fülbemászó dalaival kapott új
lendületet. Brandon Thomas
több mint százéves darabja az
egyik legtöbbet játszott és feldolgozott vígjáték, köszönhetõen az egyszerû, érthetõ dramaturgiának, a szerethetõ karaktereknek és a zenei betéteknek,
melyek együttesen biztosítják a
felhõtlen szórakozást. A Turay-

A
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ban kicsit felújították a darabot,
de senki ne gondoljon arra,
hogy „túlmodernizálták” volna.
Megmaradt annak a kedves,
kosztümös vígjátéknak, ami immár több mint száz éve vonzza
a nézõket.
Történet szerint Charley és
barátja, Jack beleszeretnek a
szép Spittigue lányokba, Kittybe
és Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen õriz. A fiatalembereket
nem veti fel a pénz, ezért esélyük sincs a zord apa jóindulatát
elnyerni. Charley nénjének, a

A valódi (Détár Enikõ) és az ál (Bácsatyai Gergely) nagynéni

dúsgazdag milliomosnak látogatása azonban reményt kelt a
fiatalokban. Remek tervet eszelnek ki, ám mindent tönkre tenni
látszik, hogy Donna Lucia, a néni nem érkezik meg. Ezen az apróságon hamar túlteszik magukat a fiatalemberek és ráveszik
barátjukat, hogy játssza el a néni
szerepét. Minden szépen halad
addig, míg a valódi Donna Lu-

cia meg nem érkezik. És itt kezdõdnek a bonyodalmak…
Szereplõk: Détár Enikõ, Bácsatyai Gergely, Sövegjártó Áron,
Pásztor Máté, Borbély Krisztina,
Pohly Boglárka, Jankovits József,
Bregyán Péter, Gyõri Péter és Magyar Tímea.
A következõ elõadás március
8-án, 15 órakor látható a Turay
Ida Színházban.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Fogselyem
z a kis eszköz kiválóan
alkalmas a fogközök
tisztítására, emellett eltávolítja a fogíny széléhez tapadt ételmaradékokat és lepedéket is, amit egy alapos
fogmosással sem tudunk
esetleg eltüntetni. A legjobb, ha naponta egyszer használjuk. Egy 30–40 cm-es darabot
vágjunk le a fogselyembõl a dobozon lévõ
fém fül segítségével, a két végét csavarjuk a
két középsõ- vagy a mutatóujj köré. Ezután a
fogunk közé feszítve oda-vissza húzogassuk.

E

Zárható zacskók
zon kívül, hogy tárolhatunk és frissen tarthatunk
egy egész sor dolgot ezekben a
zacskókban, kevesebb helyet
foglal el, mint a doboz. De
praktikus másra is! Tegyük
bele a dagasztott tésztát, így
nem maszatoljuk össze ujjainkat vagy egyszerûen húzzuk a
kezünkre, és viseljük, mint
egy kesztyût. Töltsük meg levessel, és lapjára helyezve fagyasszuk le, így kevesebb helyet foglal el a jégszekrényben.
Törjünk össze benne kekszet,
diót, így a morzsák nem fognak szanaszét repülni. Ha a
zacskó egyik sarkából egy apró darabot levágunk, majd
megtöltjük cukormázzal, csokoládéval, használhatjuk torták, sütemények díszítéshez
is. Ha majd nyáron gyógy- és
fûszernövényeket gyûjtünk, a
legegyszerûbb tárolásuk, ha
zacskóba tesszük, majd így a
fagyasztóba. Ha megtöltjük
jégkockákkal, hideg borogatásként is használhatjuk.

A

Palacsinta
indenki szereti, de szinte mindenki megjárta
már vele: ragad, folyik, túl
sûrû vagy éppen nem finom.
Ha valaki még nem készítette, könnyen belejöhet, egyszerû és nagyszerû étel! Tölthetjük túróval, lekvárral, kakaóval, mogyorókrémmel,
pudinggal, bármivel, amihez
éppen kedvünk van. A tésztát néhány órával sütés elõtt
kell összekeverni, hogy a
liszt jól megduzzadhasson.
Ha azt akarjuk, hogy a palacsinta könnyû legyen és a sütéshez már ne kelljen zsiradé-

M

Legyünk óvatosak, nehogy megsértsük fogínyünket. Ismételjük a
mozdulatokat
minden
fogköznél, de közben tekerjük fel ujjunkra a fogselyem már felhasznált részét. Minden fogköz tisztítására tiszta részt használjunk. Kissé nehézkesnek és hosszadalmasnak
tûnik, de ne adjuk fel, egy kis gyakorlás után
egyre rutinosabbak leszünk. Ha nagyon nem
boldogulunk vele, fogorvosunk meg tudja
mutatni helyes használatát. Szinte minden
drogériában kapható.

kot használni, akkor a habverõvel a már simára kevert
tésztához öntsünk olajat. A
néhány óra állás során esetleg
besûrûsödött tésztát nyugodtan hígíthatjuk egy kis tejjel
vagy szódavízzel. Minél több
tejet teszünk a tésztába, annál
ízletesebb lesz, akár csak tejjel
is készíthetjük. Ha a tésztában olaj van, és mégis leragadt egy kissé, papírtörölközõvel tisztítsuk ki a sütõt, és
csak ezt a részét olajozzuk ki
újra. Az egyszerû palacsintatésztából könnyen készíthetünk almás palacsintát, ha kis
almakockákat keverünk bele
és a szokásosnál vastagabbra

sütjük. Ha véletlenül mégsem
járunk sikerrel, és a tésztából
csak ragacsos gombócok hajlandók készülni, ne öntsük
ki, hanem tegyük sütõbe és
császármorzsának süssük
meg. Nagyon finom így is!
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
lassan hozzáöntve a
tejet, simára keverjük
kézi vagy gépi habverõvel. A végén belekeverjük az olajat és fél órára betesszük
a hûtõszekrénybe. Közben a töltelékhez a hozzávalókat (a meggy kivételével) simára keverjük. A tésztából
vastagabb palacsintákat sütünk, a
fent leírt mennyiségbõl kb. 16 palacsinta készíthetõ. Javasolt minden palacsinta elõtt egy borsónyi vajat tenni
a serpenyõbe. Végül megkenjük a palacsintákat a túrókrémmel, meggyszemekkel díszítjük és feltekerjük.

Kakaós palacsinta
Hozzávalók:
25 dkg finomliszt, 1/2 l tej, 3 tojás, 6 ek.
cukrozatlan kakaópor, 4 ek. cukor, 1 csipet só, 1 ek. olaj, 1-2 ek. rum, kevés vaj.
Töltelék: 1/2 kg túró, 2 dl tejföl, 1 kk. vaníliás cukor, cukor tetszés szerint, õrölt
fahéj, magozott meggy.

Elkészítés:
Összekeverjük a lisztet a kakaóval, a cukorral és a sóval. Hozzáütjük a tojásokat és
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MOZAIK
Imperial legendás trénere,

Aperianov Zakariás

Elköltözik a VIII. kerületi
Munkaügyi Kirendeltség
Márciustól a Kisfaludy utcában intézhetik ügyeiket
az álláskeresõk.

2015. február 18-án, 88 éves korában elhunyt.
Temetése 2015. március 6-án lesz a Fiumei úti Sírkertben.
A gyászmise 12 órakor kezdõdik a sírkert kápolnájában, hamvasztás utáni búcsúztatása 13 órakor lesz a ravatalozóban.
Gyászolják felesége, fiai, menyei, rokonai és barátai.
Aperianov Zakariás 1939-ben lovászfiúként kezdte pályafutását, elsõ versenyén 1941-ben állt rajthoz. Három évig volt zso-

Elköltözik a VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltség a Baross utcából. Március 9-tõl a Kisfaludy utca 11. szám alatt
fogadják az álláskeresõket – tájékoztatta lapunkat dr. Szabó Orsolya, a fõvárosi kormányhivatal VIII. kerületi hivatalának vezetõje.
A költözés zökkenõmentes lebonyolítása érdekében március
3-tól, keddtõl péntekig, vagyis március 6-ig nem lesz ügyfélfogadás a kirendeltségen.
Az új székhelyen, a Kisfaludy utca 11. szám alatt március
9-tõl várják az ügyfeleket. A kirendeltség telefonszámai, elektronikus címei és az ügyfélfogadási idõ változatlan marad.

Elérhetõségek:

nyításával 1962 és 1964 között 25 versenyen 20 gyõzelmet ara-

Telefon:
06-1-215-87-99, 06-1-215-88-05
E-mail: fmkbaross@lab.hu

tott, kétszer volt második, s Magyarországon veretlen maradt.

Ügyfélfogadás:

ké, majd tréner lett. Imperiál 1961-ben került az istállójába, irá-

A telivér 1963-ban Osztrák és Magyar Derbyt nyert,
Aperianov Zakariás pedig trénerként összesen 17 derby-sikert
aratott. Pályafutását 56 év után, 2009-ben fejezte be, 2008-ban
megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét.

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

Apróhirdetés
Képeslap-, régi pénz-, bélyeg-, kitüntetés-gyûjteményeket, porcelánt, régiséget keresünk megvételre. Talál-lom papírrégiség bolt, VIII. ker.
Kõfaragó u. 15. 06-1-784-9719 – 06-30-286-3254
ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. A felmérés díjtalan.
Horváth Ákos 06-70-550-0269
Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély. Tel.: 06-20-496-6601
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Hétfõ: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00;
Csütörtök: 8.30-12.00; Péntek: 8.30-13.00
A sorszámkiadás befejezõdik az ügyfélfogadási idõ lejárta elõtt egy
órával.
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