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Az óvodák is felkészültek a télre
Újabb korszerûsítések Józsefvárosban

MOZAIK
zetben lévõ személy tölti itt az éjszakát.
Nem gyõzzük hangsúlyozni, hogy annak
tudunk segíteni, akiben van hajlandóság
az együttmûködésre” – emelte ki Balogh
Fûtött sátor a krízishelyzetben lévõknek
István Szilveszter.
Nagy Ferenc már hetedik éve
Életmentõ Pontot üzemeltet Józsefváél hajléktalanként a fõvárosban.
ros önkormányzata a Dankó utca 18.
Az ötvenes éveiben járó férfi koszám alatt. A zord téli éjszakák átvérábban már megfordult több szálszelése érdekében fûtött sátorral és
lón is, de szerinte ezek nem bizmeleg teával várják a szociálisan rátonságosak, többször meglopták.
szorulókat és a krízishelyzetbe került
Családi okok miatt került utcára,
személyeket. A szolgáltatás február
a mindennapi betevõjét alkalmi
végéig vehetõ igénybe az esti idõmunkából próbálja elõteremteni.
szakokban.
„Nagyon hálás vagyok a kerületi
önkormányzatnak ezért az Életrászorulók minden este nyolc órától
mentõ Pontért, hogy nem kell a
reggel hat óráig vehetik igénybe az
hosszú, hideg éjszakákat az utcán
Életmentõ Pont szolgáltatásait. A múlt
töltenem, és bizakodom abban,
héten Balogh István Szilveszter, a Magdolhogy hamar kitavaszodik” – tette
na negyed önkormányzati képviselõje láto- A rászorulóknak Balogh István Szilveszter kínálta a teát hozzá Nagy Ferenc.
gatott el a Dankó utcába.
Az este folyamán Balogh István
A képviselõ elmondta, hogy vannak tétele annak, ha valaki ide szeretne jönni. Szilveszter hosszas beszélgetést folytatott a
alapvetõ szabályok, házirend, ami min- „Vannak visszatérõ rászorulók esténként, melegedõben megjelentekkel, akiknek forró
denkire vonatkozik, ennek betartása a fel- és átlagosan körülbelül 10-15 krízishely- teát kínált.
Sz.N.

Életmentõ Pont a Dankó utcában

A

Szervezetten gyûjtik be a fenyõket
A kidobott karácsonyfákat a kukák mellé tegyük
Vége az ünnepi idõszaknak, a legtöbben vízkereszt után bontják le a karácsonyfákat. A fenyõk a járdákon a kukák mellé is kihelyezhetõk, innen szállítja el a kommunális hulladékkal együtt a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
(FKF). A társaság emellett gyûjtõpontokat is mûködtet, kerületünkben négy
helyen. A fenyõk begyûjtésében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága is részt vesz.
lakosság több lehetõség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyûjtõhelyek egyikére teheti ki a fákat. Az elsõ esetben azonban figyelni
kell arra, hogy ne akadályozzák sem a
gyalogosokat, sem a parkolást, illetve a
gépkocsik forgalmát.

A

Kényelmesebb ügyintézés

A gyûjtõhelyek a következõ helyeken találhatók Józsefvárosban: Losonci tér (az iskola mellett), Százados út – Ciprus utca sarok, Blaha Lujza tér (a konténer mellett),
Rezsõ tér (Delej utcai oldal). A kidobott fenyõk begyûjtésében és a gyûjtõpontokra
való szállításban a Józsefvárosi Gazdálko-

hétköznaponként már 9 órától várják az
ügyfeleket. Lehetõség van az elektronikus
ügyfélkapu szolgáltatás használatára a
www.jpsz.hu weboldalon, amely éjjel-nappal használható, a munkatársak hétvégén is
fogadják a lakossági igényeket.
Azonban csak a lakossági engedélyek
érvényessége tart február 29-ig. Az egészségügyi, a gazdálkodói, a városrendészeti
engedélyek január 31-én járnak le, ezek
meghosszabbítását az ügyfélkapuban nem
lehet kezdeményezni, az adminisztrációs
díj továbbra is 3000 forint. A várakozási
hozzájárulásokat – ha az igénylõ személye,
az állandó bejelentett lakcím, a gépkocsi
üzembentartási joga megfelel az elõírásoknak – az igényléskor kiadják, de adótartofebruár 29-ig érvényesek. Az engedélyek zás esetén azt (a gépjármûadó-tartozás rencseréjére személyes ügyintézés esetében dezésének igazolásáig) visszavonják.

Február 29-ig érvényesek a parkolási engedélyek
Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, a 2015. évre érvényes lakossági parkolási engedélyek 2016. február
29-ig érvényesek, így az igénylõknek
az új évben két hónap áll rendelkezésükre, hogy kicseréljék, illetve megújítsák a gépjármûveikre szóló várakozási engedélyeket.
ezõ János, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. parkolási igazgatójának tájékoztatása szerint – az önkormányzat rendeletének értelmében – már a 2015.
évben kiadott lakossági engedélyek is 2016.
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dási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága is részt vesz.
A kiszolgált tûlevelûeket elõször felaprítják, majd ezt követõen a Fõvárosi Hulladékhasznosító Mû kazánjaiba kerülnek, az
elégetéssel fûtési gõzt és villamos áramot
termelnek.

FEJLESZTÉS

Újabb energetikai korszerûsítések Józsefvárosban
192 millió forintból óvodák, szociális intézmények újultak meg
Józsefvárosban 2015-ben több, mint 550 millió forintot fordítottak az óvodák
felújítására, ennek részeként teljes egészében uniós támogatásból, 120 millió
forintból december végén fejezõdött be öt újabb nevelési intézmény energetikai korszerûsítése. Ugyancsak uniós forrásból, 72 millió forintos beruházással
újult meg további két óvoda, valamint szociális és oktatási tevékenységet ellátó intézmények. Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere lapunknak elmondta: a fejlesztések folytatódnak, az idén további idõsklubok felújítását
tervezik és egy újat is létesítenek a Palotanegyedben.

a régi, elavult nyílászárókat új, jó szigetelõképességû nyílászárókra cserélték le, 468
m2-en. Emellett elvégezték a homlokzati és
a födémszigeteléseket is a fûtési energiaigény csökkentése érdekében, 1612, illetve
1782 m2-en. (A korszerûsítés a KEOP5.7.0/15-2015-0241 számú projekt keretében
valósult meg, a támogatás pontos összege:
71 978 667 Ft.)

nek az óvodák fûtési költségei, a Folytatódnak a felújítások
kisgyermekeket pedig egyre jobb, Mint Sára Botond, Józsefváros alpolgármodernebb és szebb környezet mestere lapunknak elmondta, az önkorvárja az ovikban. (A korszerûsítés a mányzat az idei esztendõben további idõsKEOP-5.7.0/15-2015-0237 számú klubok felújítását is tervezi, valamint a
projekt keretében valósult meg, a meglévõ klubok mellé egy újat is szeretne
támogatás pontos összege 119 616 kialakítani a Palotanegyedben. Sára Bo640 forint.)
tond hozzátette: az önkormányzat a jövõTárnokiné Joó Ildikó, a Napra- ben is keresni fogja azokat az uniós és állaforgó Egyesített Óvoda vezetõje la- mi pályázati lehetõségeket, amelyek segítpunknak kifejtette: a felújított óvo- ségével folytatódhatnak az intézmények
dákban a közös összefogásnak további energetikai fejlesztései.
köszönhetõen rövid határidõn
belül sikerült elvégezni a munkálatokat. Az egyesített óvodák
ózsefvárosban folyamatos az óvodák fel- vezetõje hozzátette: az energetikai korújítása és modernizálása, csak 2015-ben szerûsítések mellett több óvoda homloktöbb, mint 550 millió forintot fordítottak erre zata is megújult.
a célra. December végére újabb öt óvoda, a
Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Nemcsak óvodák újultak meg
Tagóvodája, a Szivárvány Tagóvodája, a További közintézmények is megújultak
Százszorszép Tagóvodája, a Napsugár Tag- a közelmúltban: szintén december végén
óvodája és a Koszorú Tagóvodája energeti- fejezõdött be további két óvoda – a
kai korszerûsítése fejezõdött be. Ennek so- Gyerek-Virág Tagóvoda és a Tesz-Vesz
rán kicserélték a régi nyílászárókat, össze- Tagóvoda –, valamint a Gyermekjóléti
sen 360 m2-en, elvégezték a homlokzatok Központ, a Napraforgó Idõsek Otthona
hõszigetelését 2280 m2-en és a födémek hõ- és az Ezüstfenyõ Gondozóház energeti- Új nyílászárókat és homlokzati szigetelést kapott
az Ezüstfenyõ Gondozóház is
szigetelését is 1673 m2-en. Így csökkenhet- kai korszerûsítése. A munkálatok során
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Kiváló testmozgás a korcsolyázás

pályát üzemeltetõ cég egyik munkatársa.
Iskolaidõben délután kettõ óráig a környékbeli diákok járnak ki a pályára tanári
kísérettel.
A legtöbben a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból érkeznek, de majdnem minden kerületi iskolából ellátogattak már ide. Farkas Judit, a Bókay János Szakközépiskola tanára osztályfõnöki óra alatt
hozta ki a jégre a 10.B osztályt.
A gyerekek közül többen saját korcsolyával érkeztek, de akinek nem
volt, az is jégre léphetett bérelt cipõvel. Délutánonként és hétvégeken általában a családosok látogatnak ki, és
már a kisgyerekeknek sem kell a pálya szélén maradniuk, hiszen kétélû
ugyanez mondható el a hétvégi napokon, korcsolyát is lehet bérelni. Mivel a pálya kihétköznap azonban valamivel kevesebben világított, ezért sötétedés után is jöhetnek a
látogatnak ki – mondta Becker Dániel, a korcsolyázni vágyók, este 8 óráig.
B.R.

Sokak kedvence a józsefvárosi jégpálya
Nagy népszerûségnek örvend a Horváth Mihály téri korcsolyapálya. Hétköznap délelõtt a diákok, délután és
hétvégén leginkább a családok csúszkálnak a Józsefváros fõterén felállított
mobil jégpályán. A február 8-áig mûködõ pálya naponta reggel 8 és este 20
óra között várja a látogatókat.

T

eljes gõzzel üzemel a jégpálya a Horváth Mihály téren. Nem is csoda,
hiszen a Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából minden kerületi lakos ingyen használhatja a kerület fõterén felállított korcsolyapályát. Ottjártunkkor is mintegy 25-30
fiatal rótta a köröket. Az ünnepi idõszakban 400-500-an is eljöttek naponta, és
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KÖZTÉR
Józsefvárosi élmények

Kerületünket méltatja a világhírû magazin
A Vogue nevû világhírû kultúrmagazin szerint Józsefváros az utóbbi években
újjászületett, inspiráló közeg lett. A lap a Budapestre látogatóknak feltétlenül
ajánlja a VIII. kerületet, kötelezõen megnézendõ helyként írja le.

cikk szerint pár éve a kerület a Magyar
Nemzeti Múzeumon és a Szabó Ervin
Könyvtár épületén kívül nem rejtegetett látványosságokat. Mára azonban – Józsefváros újjáépülésének köszönhetõen – kötelezõen megnézendõ hely lett Budapesten. A
Vogue nemcsak a VIII. kerület megújult
köztereit és épületeit, hanem pezsgõ kulturális életét is méltatja, továbbá megjegyzi,
hogy mindenképp érdemes ellátogatni ide

A

hogy a Bródy Sándor utca Budapest egyik
legelragadóbb utcája.
Ahogy arról korábban írtunk, Józsefváros egyre népszerûbb a turisták között. A
KSH adatai szerint 2015 szeptemberéig
274.571 vendég érkezett kerületünkbe, 12
százalékkal több, mint a tavalyi év azonos
idõszakában. 2015-ben, Budapesten – a
Várnegyedet is maga mögött hagyva – a
VIII. kerület a negyedik helyet foglalja el a
vendégek és az itt töltött vendégéjszakák
számát tekintve. Hazánk legnépszerûbb
szálláshelye – a világ egyik legnagyobb
szálláskeresõje, a Trivago.hu szerint – a Lõrinc pap téri Palazzo Zichy, de a Mária utcai House Beletage és a Bródy Sándor utcai
Brody House is az ország 10 legnépszerûbb
szállodája között van.
T.G.

és beülni a színes étel- és italkínálatot felmutató vendéglátóhelyekre.
A lap az ajánlott helyek sorát az
Olasz Kultúrintézet melletti Caffé
Torinóval nyitja, és melegen
ajánlja annak konyháját. A Bródy
Sándor utcai Tasting Table és
Bisztrónyúl nevû helyeket hangulatuk, a Lõrinc pap téri
Matrjoska Bisztrót oroszos ételei, a Mikszáth
Kálmán téri Lument pedig kávéja és változatos
kiállításai miatt emeli ki.
A Vogue a listán megemlíti még a Blaha Lujza téren található, eklektikus hangulatú Jelen
Bisztrót, a Horváth Mihály téri Zsiga Bárt annak saját készítésû gulyáslevese, továbbá a Rákóczi téren
lévõ Csiga Cafét különleges ételei
miatt. Az ajánlott helyek közé még
az Ötpacsirta utcai Építészpince
keült be. A hotelek közül a Brody A Vogue magazin szerint kihagyhatatlan hely Józsefváros
House-t említi meg, és hozzáteszi,

a személyi igazolvány és a lakcímkártya
kiállításának illetékét, valamint annak az
eljárásnak a díját sem, amely a családi álTöbb hivatalos ügy intézése olcsóbb lett január elsejétõl
lapot megváltozása miatti névváltozás
okán indul.
A magánszemélyek és a vállalkozá- okmányok pótlásának eljárása is ingyeA hatóság az ellopott okmányokat is insok is legalább tízmilliárd forint ügy- nes január elsejétõl az illetéktörvény mó- gyenesen állítja ki újra, ahogy a mozgásintézési díjat spórolhatnak meg idén dosítása révén. Idén már nem kell leróni korlátozottak parkolási igazolványát is.
annak a több, mint száz jogszaUgyancsak illetékmentesen állítják ki
bályi változtatásnak köszönhea cégkivonatokat, a cégnyilvántartástõen, amelyek január elsejétõl
ban szereplõ elektronikus okiratokat,
valósulnak meg. Több igazgatáde térítésmentes a vállalkozói igazolsi eljárás is ingyenessé vált.
vány kiadása és az üzletek mûködési
engedélyeivel kapcsolatos eljárás is.
gyszerûsödnek az általános elElsõ alkalommal illetékmentesen jutjárási szabályok a január elsehat jogosítványhoz minden igénylõ.
jén életbe lépett jogszabály-módoCsökkennek az örökléssel összefüggõ
sításokkal: kevesebb lesz az engetulajdonjog és haszonélvezeti jog
délyhez kötött tevékenység, és
költségei is. Az adóhatósági igazolácsökkennek az ügyintézési határsokat is ingyenesen adják ki, a vállalidõk is Magyarországon. Az erkölkozásoknak pedig nem kell igazgatácsi bizonyítvány kiállítása és a legsi szolgáltatási díjat fizetniük a számJanuár elsejétõl számos okmányt ingyen állítanak ki
több esetben a személyazonosító
viteli beszámolók közzétételéért.

Megszûnõ illetékek, gyorsuló ügyintézés
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BERUHÁZÁS
Tovább erõsödik kerületünk egyetemváros jellege

Folytatódik a Ludovika Campus fejlesztése
A következõ években is folytatódik a Józsefvárosban található Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusának fejlesztése, bõvítése,
amire 2018-ig 30 milliárd forintot fordítanak a központi költségvetésbõl. Az
Üllõi út mentén már folynak a munkálatok az új oktatási épület alapozására.
Sára Botond alpolgármester kiemelte: a beruházások kerületünknek is
elõnyösek.
futára az Orczy negyed
városrehabilitációs
programnak” – fogalmazott Sára Botond. Az
alpolgármester hozzátette: a beruházás keretében megvalósuló szabadidõs és sportlétesítmények elérhetõek lesznek a józsefvárosiak
számára is.

Már alapozzák
az új épületet
Patyi András, az NKE
rektora az MTI-nek arAz egyetem további fejlesztése jó hatással lesz az Orczy negyedre is ról beszélt: a kormány
megújította a
fejlesztésekkel kapcsolatban Sára Bo- Ludovika Campus beruházás
tond lapunknak elmondta: az egyetem programját. Ennek nyomán idén
jelenlétébõl és a Ludovika Campus megújí- 12,5 milliárd forintot, 2017-ben totásából kerületünk is profitál. „A Józsefvá- vábbi 12,5 milliárdot, 2018-ban perosba, mint egyetemvárosba érkezõ további dig 5 milliárdot fordítanak a Ludo6 ezer hallgatónak kedvezõ hatása lehet a vika fejlesztésére. Már folynak a
városrészre. A Ludovika projekt méltó elõ- munkálatok egy új, modern, sze-

mináriumi termekkel, menzával, mélygarázzsal rendelkezõ oktatási épület alapozására, amely az Üllõi út mentén épül fel.

Az összes kar a Ludovikára
költözhet
Megkezdõdtek az elõkészületek a Rendészettudományi Kar speciális oktatási épülete és az azzal egybeépített kollégium kivitelezésére, – amely az Orczy-park Diószegi
Sámuel utca felõli oldalán épül majd – és a
sportközpont építése is még idén elindul.
Jövõre kezdetét veszi az Orczy-park megújulása, amelynek része a Ludovika Akadémia egykori lovardájának felújítása is. Arról
már korábban döntöttek, hogy a Ludovika
szárnyépülete az NKE-hez kerül. A tervek
szerint ide hamarosan beköltözhet a Ménesi útról a Közigazgatás-tudományi Kar.
Mindemellett a Belügyminisztériummal,
a Honvédelmi Minisztériummal és a beruházásért felelõs kormánybiztossal közösen
az egyetem vezetõségének javaslatot kell
tennie arra, hogy a katasztrófavédelmi és a
honvédtiszti képzés milyen feltételekkel
költöztethetõ a Ludovikára. Mint a rektor
fogalmazott: sok tervezési és egyeztetési feladat van még hátra, de remélhetõleg nyáron megszülethet a kormánydöntés. D.A.

A

Az NKE „gyökerei” az 1800-as évekig nyúlnak vissza. Az összevont, három
képzést egyesítõ egyetem most fejezi be negyedik tanévét. A Ludovika
Campus megvalósításáról és a Ludovika újjáépítésérõl 2012 májusában döntött
a kormány. Az NKE új fõépületét – vagyis a Pollack Mihály által tervezett egykori Ludovika Akadémia felújított épületét – 2014. március 31-én adták át.

Felújítják a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttest
A felújítást követõen a Magyarországi
Református Egyház tulajdonába adja a
Józsefvárosban található KárolyiCsekonics Palotaegyüttest a kormány –
olvasható a Magyar Közlönyben. A
neobarokk palota építése 1881-ben
kezdõdött, fõúri rezidenciaként mûködött, a grófi pár halálát követõen funkciója folyamatosan módosult.
Múzeum utca 17. és a Reviczky utca
6. szám alatti épületegyüttest a jövõben a szomszédos épületben mûködõ
Károli Gáspár Református Egyetem
használja majd. Az egyházi tulajdonba
adással kapcsolatban a nemzeti fejleszté-

A

ig kell kidolgoznia megállapodást a kormány részére. Ahogy korábban megírtuk,
a 2016. évben a felújítással kapcsolatos
tervezési feladatok megvalósításához
385 millió forintot kell biztosítania a
nemzetgazdasági miniszternek, a
munkálatok költsége összesen 440 millió forint. Az épületben korábban mûködõ Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kiköltöztetését december 31-éig
bonyolították le, a hivatal egy másik
épületben mûködik tovább.
Gróf Károlyi István és felesége
Csekonics Margit fõúri rezidenciájának építése 1881-ben kezdõdött. A pár
elképzelése szerint a palota neobarokk
stílusban készült el, és a családi élet
si miniszternek és a Miniszterelnökséget eseményein kívül az arisztokrácia társasávezetõ miniszternek 2016. december 31- gi életének egyik központja is volt.
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Sok pozitív változást hozott 2016

Adócsökkentés, béremelések, otthonteremtés
Mindenkinek több pénz áll a házhoz a következõ fizetésnél: 15 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó, havi 5 ezer forinttal magasabb a kétgyermekesek
családi adókedvezménye, életbe lépett az Otthonteremtési Program, magasabb a
minimálbér, a nyugdíj, és folytatódnak a béremelések a közszférában. Sok pozitív változást hozott a családoknak és a munkavállalóknak az új év, azonban azt
sem lehet nem tudomásul venni, hogy Európa számos országában a terrorveszély
és a nem szûnõ migránsáradat árnyékolta be az ünnepeket. A kormány szerint
ezért 2016-ban is az elsõ számú feladat, hogy megvédjük az országot.

Tovább csökkent az SZJA

emelkedik, 2019-ben már évi 480 ezer forinttal is nõhet. Minden évben tehát egyre
több pénz marad a szülõknél. A legalacsonyabb jövedelmû 110 ezer családnak továbbra is gyakorlatilag a zsebében marad a
bruttó fizetése, és marad a fiatal házasok
adókedvezménye is.

Bõvül a gyed extra
A gyed extra már a baba fél éves korától
igényelhetõ. A gyed extrát két éve vezette
be a kormány és 2015 harmadik negyedévében több mint 31 ezer szülõ vette igénybe.
Ez anyagilag is segíti a kisgyermekes édesJanuár elsejétõl tovább csökken az SZJA, anyákat, az anyukáknak már nem kell gyeramely minden dolgozó embert érint. Az mek és munka között választaniuk, az elláSZJA-csökkentéssel egy átlagbéres dolgozónál havonta több mint 2400 forinttal, azaz
évente 30 ezer forinttal marad több. 2010
elõtt átlagosan 32 százalékos volt a személyi
jövedelemadó, ezzel csökkentették a fizetéseket, elszegényítették a családokat és tönkretették a gazdaságot is.
A kormányváltás után 16 százalékra
csökkentették a SZJA-t, január elsejétõl pedig még tovább – 15 százalékra – csökkent.
Ezzel kivétel nélkül minden munkavállaló,
vagyis közel 4,5 millió magyar ember fizetése nõni fog. A kormány célja, hogy a magyarok fizessék Európában a legalacso- tást megtarthatják két kiskorú gyermek,
munkavégzés, sõt tanulás mellett is. A gyed
nyabb személyi jövedelemadót.
extrával nemcsak több pénz marad az
Nõtt a kétgyermekesek
anyukáknál, hanem nõtt a gyermekvállalási
kedv és Európában az egyik legdinamikuadókedvezménye
sabban kezdett nõni a nõk foglalkoztatása.

kantsági, rehabilitációs ellátásokra és a baleseti járadékokra is. Emelkedik a politikai
rehabilitációs nyugdíj és az 56-osok nemzeti helytállásáért adott pótlék összeghatára
is. A nõk megbecsüléseként jövõre is biztosítja a kormány, hogy a nõk 40 év munka
után nyugdíjba mehessenek. A hölgyek így
több idõt tudnak tölteni a családdal, az unokákkal. Ezzel a lehetõséggel eddig több,
mint 150 ezer nõ élt.

Emelkednek a bérek
A kormány béremelési programokat indított a közszféra dolgozóinak és a béremelések idén is folytatódnak: nõ a rendõrök, a
katonák, az orvosok, az ápolók, a pedagógusok, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bére. A közszféra béremeléseinek
alapelve, hogy azt csak a gazdasági növekedés erejébõl, nem az ország eladósodása
árán hajtják végre.
Az egészségügy volt az elsõ terület, ahol
béremelés indult. Az elmúlt években 95
ezer egészségügyi dolgozó kapott béremelést, köztük ápolók, orvosok, szakorvosok,
háziorvosok, mentõorvosok, védõnõk, fogorvosok, rezidensek, gyógyszerészek és házi gyermekorvosok. Tavaly július elsejétõl
újabb béremelés lépett életbe: az orvosok és
szakdolgozók mozgóbére emelkedett. A
béremelés folytatódik: januártól 43 ezer
ápoló és 18 ezer orvos kap magasabb bért, a
szakvizsgázott fiatal orvosok 151 ezer forint
plusztámogatásban részesülnek, a szakorvosi minimálbér nettó 270 ezer forintra
emelkedik, a rezidenseket oktató orvosok
rezidensenként plusz 50 ezer forintot kapnak. A háziorvosok idei havi 130 ezer forinttal növelt támogatása jövõre is megmarad. Emellett az önkormányzatok a házior-

Nõ a nyugdíj

2016 immár a hatodik év, hogy családi adórendszerben adózunk. Januártól tovább nõ
és négy év alatt megduplázódik a kétgyermekesek családi adókedvezménye. 2016ban 60 ezer forinttal marad több a kétgyermekes családoknál. Ez 350 ezer család megélhetését könnyíti meg. Majd miután az
adókedvezmény négy év alatt fokozatosan
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Januártól ismét emelkedik a nyugdíj. 2016ban 1,6 százalékos inflációval számolnak, a
nyugdíjemelés mértéke is ehhez igazodik.
Egy átlagos öregségi nyugdíjellátás esetében ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 118 922
forintról az átlagos öregségi nyugdíj összege 120 825-ra nõ, ami havi 1 903 forintos,
évi közel 24 ezer forintos emelést jelent. A
nyugdíjemeléseknek és a tartósan alacsony
inflációnak köszönhetõen 2011-15 között
8,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak vásárlóereje. Ami azt jelenti, hogy több jut a
vásárlásra, a mindennapi kiadásokra, az
unokákra.
A nyugdíjemelés minden nyugellátásra
vonatkozik, nemcsak az öregségi nyugdíjra,
hanem a hozzátartozói, a korhatár elõtti ellátásokra, a szolgálati járandóságra, a rok-

vosoknak, a gyermekorvosoknak és a fogorvosoknak iparûzési adómentességet biztosíthatnak.
A rendszerváltás óta a legnagyobb béremelési program zajlik a pedagógusoknál
is. A két éve indított pedagógus béremelési
programban eddig átlagosan több mint 34
százalékkal emelkedett az alapilletményük,
a béremelés a következõ két évben is folytatódik, idén szeptemberben átlagosan havi 415 ezer forinttal emelkedik a pedagógus besorolásától függõen.


Életbe lépett az Otthonteremtési Program

pedig egy kétgyermekes család harmadik
gyermeket is vállal, akkor 10 millió forintot
kap. Azok sem kerülnek hátrányba, akik
Több százezer családnak jelent segítséget
2015-ben már korábban igényeltek és kaptak családi otthonteremtési kedvezményt. Õk is élhetnek a most
életbe lépett Otthonteremtési Program kedvezõbb feltételeivel.
Tehát, ha nekik most magasabb összeg járna, akkor a különbözetet igényelhetik.
A program legszélesebb eleme a lakásépítési áfa csökkentése,
hiszen ez minden új lakás vagy új ház építõjét és vásárlóját érinti.
Ma már a korábbi 27 százalék helyett 5 százalék a lakásépítési áfa.
Az áfacsökkentés célja, hogy minél olcsóbbak legyenek az új otthonok. Az adócsökkentés 4 évre, tehát 2019 végig szól, és a legfeljebb 150 négyzetméteres hasznos alapterületû új építésû lakásokra és legfeljebb 300 négyzetméteres hasznos alapterületû családi
házakra vonatkozik. A kedvezményes adókulcs alkalmazandó
akkor is, ha valaki egy fõvállalkozót bízott meg a lakóingatlan
építtetésével, és a fõvállalkozótól megvásárolja az új ingatlant, ez
ugyanis ingatlanértékesítés. Az, aki saját maga építkezik, visszaigényelheti az áfát, ezt az építkezés során keletkezett számlákkal
Az új évvel együtt életbe lépett a kormány Otthonterem- igazolva teheti meg maximum 5 millió forint értékben.
tési Programja. A rendszerváltás óta nem volt még akkoA 3 gyermeket vállalóknak vagy a már legalább 3 gyermekera lehetõség az otthonteremtésre, mint most. Az Otthon- seknek szóló 10 millió forintos állami kamattámogatású hitelt is
teremtési Program egyformán szól a családalapítás elõtt igénybe lehet venni. Erre azok a házaspárok jogosultak, akik új laállóknak, a még gyermektelen fiatal házasoknak, a gyer- kást építenek, vagy új lakást vásárolnak és tíz éven belül három
meküket egyedül nevelõknek, az örökbefogadóknak, az gyermeket vállalnak, valamint igényelték a családi otthonteremegygyermekes, a kétgyermekes, a három vagy többgyer- tési kedvezményt is. Esetükben nem kizáró ok, ha a házastársak
mekes családoknak. Az új lakást építõknek vagy vásár- valamelyikének már van saját ingatlana. A hitel futamideje 25 év.
lóknak, az új házat építõknek és vásárlóknak, a használt Az állami kamattámogatással a kamat kb. 3 százalék lesz. Az új
lakást vásárlóknak, bõvítõknek. Nekik mostantól ol- lakásnak ez esetben legalább 60 nm-esnek, az új háznak legalább
csóbb az otthonteremtés.
90 nm-esnek kell
lennie. Erre jogoz Otthonteremtési Program legfontosabb elemei a lakásépí- sultak azok a hátési áfa csökkentése, a vissza nem térítendõ családi otthonte- zaspárok, akik a
remtési kedvezmény és a három gyermeket vállalóknak szóló 10 családi otthontemillió forintos állami támogatású hitel.
remtési kedvezAz egyik legfontosabb újdonság, hogy a családi otthonterem- mény iránti kéretési kedvezményt már azok a házaspárok is igénybe tudják ven- lem benyújtásának
ni, ahol az egyik házastárs esetleg már betöltötte a 40. életévét. idõpontjában legAz õ esetükben arra kell figyelni, hogy a kérelem benyújtásának alább három gyeridõpontjában legalább az egyikük még 40 év alatt legyen. Ezzel meket nevelnek,
több családnak tudnak segíteni és a feltételek jobban alkalmaz- vagy azok a fiatal
kodnak ahhoz a trendhez, hogy a gyermekvállalás kitolódott a gyermektelen házaspárok, aki három gyermek születését vállal30-as, 40-es évekre.
ják; vagy azok a házaspárok, aki a meglévõ egy gyermekük melA másik fontos elem, hogy a kétgyermekes családok esetében lé még legalább két gyermek születését vállalják; vagy azok a háaz új lakás építésénél vagy vásárlásnál igényelhetõ családi otthon- zaspárok, akik meglévõ két gyermekük mellé még legalább egy
teremtési kedvezmény összege megduplázódott. Az új, emelt gyermek születését vállalják. Itt fontos tudni, hogy a gyermekválösszeg: 2,6 millió forint. Ez vissza nem térítendõ támogatás. Ha lalás örökbefogadással is teljesülhet.

A

 Tizenhárom év után tavaly júliustól
a katonák és a rendõrök is jelentõs béremelésben részesülnek, fizetésük átlagosan 30 százalékkal emelkedett, most januárban pedig újabb 5 százalékkal nõtt, és
ugyanekkora mértékben fog nõni 2019-ig
minden évben.

2016-ban is megkapják a bérpótlékot és
a bérkiegészítést a szociális területen dolgozók és a gyermekvédelmi dolgozók. Ezt
nemcsak az állami, hanem az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézmények munkavállalóinak is meg kell kapniuk. Egy egyetemi végzettségû, 25 éve a
területen dolgozó munkatárs számára a
pótlék és a kiegészítés összesen 26 százalékos emelést jelent. A kormány célja, hogy
a szociális és gyermekvédelmi dolgozók
számára is bevezesse az életpályamodellt,
amely további béremelést jelenthet majd.
Ez idén kerülhet kormány elé, bevezetésére legkorábban 2017 elején vagy közepén
lehet számítani.
Idén nõ a felsõoktatásban dolgozók bére
is. A béremelés közel 15 ezer oktatót, ezen
belül 1800 kutatót érint. Három lépcsõben

összesen 27 százalékkal emelik meg a fizetésüket. Elsõ lépésként 2016 januárjától 15
százalékkal, ezt 2017-ben és 2018-ban további 5-5 százalékos béremelés követi.
2016 júliusában bevezetik a közszolgálati
életpályamodellt, és 30-40 százalékkal emelkedhet a járási hivatalokban dolgozók bére.

Olcsóbb a sertéshús
Januártól 27-rõl 5 százalékra csökkent a sertéshús áfája. A kormány célja az adócsökkentéssel: a sertéshús árának csökkenése, a
kereslet növekedése, a hazai sertéstenyésztés ösztönzése, a húspiac kifehérítése. A
jogszabály pontosan meghatározza, mely
húsfélékre terjed ki az áfacsökkentés, így a
nyers sertéshús adója kisebb lesz, de a felvágottak, kolbászfélék, belsõségek, zsírszalonna, sertésmáj áfája nem változik.
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ELISMERÉS
Az önkormányzat díjazza a legjobbakat

Józsefvárosi Aranykoszorú-díj
A Józsefvárosi Önkormányzat idén is
Józsefvárosi Aranykoszorú-díjjal jutalmazza a kerület legjobb iparosait, kereskedõit, vállalkozóit. A díjra minden
kerületi állampolgár javasolhat személyeket, hogy a szakmailag legjobbak
vehessék át elismerésüket.

A díj adományozását a józsefvárosi állampolgárok mellett kezdeményezheti a
polgármester, alpolgármester, a jegyzõ,
az aljegyzõ, képviselõ, képviselõi csoport, kerületi társadalmi és civil szervezet, a fõvárosi gazdasági kamarák és
azok helyi szervezete. A kitüntetettekre
vonatkozó javaslatot a Józsefvárosi Ön- alapján dr. Kocsis Máté polgármester terJózsefvárosi Önkormányzat minden kormányzat 5 tagú zsûrijének véleménye jeszti a képviselõ-testület elé.
évben legfeljebb 5 szakmai kitüntetést adományozhat a Józsefváros területén
Javaslatait 2016. január 21-ig teheti gármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály,
minimum 10 éve kiemelkedõ iparos, ke- meg személyesen az alábbi címen, de Igazgatási Iroda
reskedõ, vállalkozó és gazdasági tevé- ugyanerre a címre elküldheti postán is Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kenységet végzõ magyar magánszemé- vagy e-mailben: Budapest Fõváros VIII. II. emelet, 210-es szoba.
lyek, jogi személyek és jogi személyiséggel kerület Józsefvárosi Önkormányzat Pol- E-mail: igazgatas@jozsefvaros.hu
nem rendelkezõ más szervek részére.

A

100. születésnapján köszöntötték Erzsi nénit
December végén töltötte be századik
életévét Erzsi néni. A fizikailag és szellemileg is irigylésre méltó állapotban
lévõ, mosolygós és mozgékony hölgyet
Zentai Oszkár köszöntötte otthonában.
rzsi néni családja körében tartotta a
születésnapi ünnepséget, a jeles alkalomra az Egyesült Államokban élõ lánya,
unokái és dédunokái is hazalátogattak.
A hölgy Újpesten született, édesapja,
bátyja, késõbb fia is a postáslétet választotta hivatásnak. 34 évig dolgozott postatisztviselõként, a kollégák leendõ
nyugdíjaiért felelt. Munkáját annyira jól

E

Emellett egyre gyakrabban látogatott ki
lányához az USA-ba, hogy a kint élõ
unokái mellett lehessen. Józsefvárosba
1961-ben költözött.
Az elmúlt 40 évben Erzsi néni a családjával bejárta Európa nagy részét, a KözelKeletet, eljutott Afrikába és az Egyesült Államok több nagyvárosába is. Sokat kirándult és sátrazott, a mai napig megõrizte
mozgékonyságát. Minden reggel tornázik,
szobabiciklizik, gyakran megy el sétálni a
közeli megszépült közterekre, a Margitszigetre vagy a Tabánba. „Mindig kell valami
tennivalót találni, folyamatosan mozogni
és beszélgetni kell, hogy az ember rugalvégezte, hogy miután õ maga is nyugdíj- mas maradjon” – fejtette ki arra a kérdéba ment, sokszor hívták vissza segíteni. sünkre, hogy mi a hosszú élet titka.

Pedagógus jubileumi diploma
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2016-ban is megemlékezik
a jubileumi diplomás pedagógusokról,
melyre várják az igények bejelentését.
jubileumi diplomát az a nyugdíjas
pedagógus igényelheti, aki a 2016.
naptári évben szerzi meg erre a jogosultságot.

A

A következõ díszoklevél adományozható:
 Arany oklevél:
50 éve végzettek részére
 Gyémánt oklevél:
60 éve végzettek részére
 Vas oklevél: 65 éve végzettek részére
 Rubin oklevél: 70 éve végzettek részére
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A benyújtáshoz szükséges iratok:
 Arany oklevél esetében:
1. Önéletrajz, mely tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések
feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.
3. Szolgálati idõt igazoló okirat (munkakönyv vagy a Budapest Fõváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága határozata, amely tartalmazza,
hogy a nyugdíj számításánál hány év
szolgálati idõt ismer el. (30 év pedagógus
pályán töltött munkaviszony szükséges).
 Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
1. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata és a megelõzõ
díszoklevél (eredeti) bemutatása.

2. Kérvény, amelyben az újabb díszoklevél adományozását kéri.
Valamennyi oklevél kérelemhez a következõ adatok megadása szükséges:
1. név (születési név is)
2. születési idõ, hely
3. személyi igazolvány száma
4. személyi szám
5. adóazonosító szám
6. józsefvárosi állandó lakcím, telefonszám
7. elérési lehetõség, telefonszám
8. nyugdíjas igazolvány fénymásolata.
A kérelmeket 2016. február 17-ig bezárólag lehet megküldeni vagy személyesen
igényelni a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályán (1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 301.).
Az ügyosztály a beérkezett iratokat továbbítja az adott felsõoktatási intézményhez, ahol elkészítik a díszokleveleket. Az
átadásra a kerületi pedagógusnapi ünnepség keretében kerül sor.

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1306/2015. (XII. 14) számú határozata 1. bekezdése alapján –
DH/2016. típusú” nyílt pályázatot ír ki azon Józsefvárosban élõ
polgárok részére, akik devizaalapú jelzáloghitelüket nem képesek
törleszteni, vagy visszafizetni, és ezért az állandó lakóhelyüket és
tulajdonukat képezõ, Budapest VIII. kerületben található lakásukra vonatkozó devizaalapú kölcsönszerzõdést a finanszírozó pénzügyi intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoni lapjára a végrehajtási jogot akár a finanszírozó pénzügyi intézmény javára,
akár közüzemi díj, vagy közös költség, vagy más követelést érvényesítõ végrehajtást kérõ javára feljegyezték, vagy a finanszírozó
pénzügyi intézménnyel a lakás közös értékesítésére megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljárás folytán megszûnt, és a finanszírozó pénzügyi intézmény a lakás értékesítését
követõen még fennálló tartozásra megállapodást kötött vele.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2016. január 4. (hétfõ).
Benyújtásának határideje: 2016. február 5. (péntek) 11.30 óráig.
A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be:
hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig
és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig.
A pályázat bontásának ideje: 2016. február 8. (hétfõ), 11.00 óra.
A pályázó, illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy a bontásnál jelen lehet.
A pályázat benyújtásának és bontásának helye: Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Iroda Lakásgazdálkodási csoport ügyfélvárója (Budapest

VIII., Õr u. 8.) A pályázat eredményét a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága állapítja meg, legkésõbb 2016. április 5-ig (kedd). Az elbírálási határidõt a bonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új
elbírálási határidõrõl, illetve annak függvényében az ajánlati
kötöttség idõtartamának meghosszabbításáról a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a pályázat kiírásával azonos
módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat.
A pályázati anyag (a megpályázható lakások címe és adatai a pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Házipénztárában
(Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfõn:
13.30-tól 17.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 15.30
óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Iroda Lakásgazdálkodási csoportjánál (Budapest
VIII., Õr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig;
szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00tól 11.30 óráig) vehetõ át. A pályázati dokumentáció ára: 1.000,Ft + Áfa/lakás
A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítást a megbízásból
eljáró és a pályázatot bonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Iroda Lakásgazdálkodási csoportjánál szerezhetõ be, Budapest VIII., Õr u. 8.
szám alatti irodában, a 314-10-98-as vagy a 313-84-28-as telefonszámon, illetve a www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 13.30-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ajánlati kötöttség idõtartamának meghosszabbításáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a pályázat kiírásával azoA Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából nos módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat.
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bi- A pályázati anyag (a megpályázható lakások címe és adatai a pályázottság 1306/2015. (XII. 14) számú határozata 2. bekezdése alapján – zati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei)
„LNR-JEL/2016. típusú” nyílt pályázatot ír ki lakással nem ren- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Házipénztárában
delkezõ, 50. évüket be nem töltött, azon volt józsefvárosi polgá- (Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfõn:
rok, vagy Józsefvárosban tanulók, illetve dolgozók részére, akik 13.30-tól 17.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 15.30
elköltöztek ugyan, de ismét kerületi lakosok kívánnak lenni.
óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási és HátA pályázat kiírásának idõpontja: 2016. január 4. (hétfõ)
ralékkezelési Iroda Lakásgazdálkodási csoportjánál (Budapest
Benyújtásának határideje: 2016. február 5. (péntek) 11.30 óráig. VIII., Õr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig;
A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be:
szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és tól 11.30 óráig) vehetõ át. A pályázati dokumentáció ára: 1.000,13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig.
Ft + Áfa/lakás
A pályázat bontásának ideje: 2016. február 8. (hétfõ), 11.00 óra.
A pályázó, illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítást a megbízásból
a bontásnál jelen lehet. A pályázat benyújtásának és bontásának eljáró és a pályázatot bonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Közhelye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodá- pont Zrt. Lakásgazdálkodási és Hátralékkezelési Iroda Lakássi és Hátralékkezelési Iroda Lakásgazdálkodási csoport ügyfélvá- gazdálkodási csoportjánál szerezhetõ be, Budapest VIII., Õr u. 8.
rója (Budapest VIII., Õr u. 8.) A pályázat eredményét a Budapest szám alatti irodában, a 314-10-98-as vagy a 313-84-28-as telefonszáJózsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bi- mon, illetve a www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogazottsága állapítja meg, legkésõbb 2016. április 5-ig (kedd). Az el- dási idõ: hétfõ: 13.30-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30,
bírálási határidõt a bonyolító egy alkalommal meghosszabbíthat- péntek: 8.00-11.30.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ja. Az új elbírálási határidõrõl, illetve annak függvényében az
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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Csökkent a gépjármûlopások száma
A legkevesebb autót Józsefvárosban kötik el
Egy gépjármûlopások felderítésére specializálódott weboldal friss
adatai szerint jelentõsen csökkent az autólopások száma az elmúlt
évben. A 2015-ös statisztika azt mutatja, hogy az autótolvajok a
Volkswagen, a Toyota, a Ford és a Suzuki márkájú autókat kedvelik
a leginkább. Budapesten a legtöbb gépkocsit Újbudáról, a legkevesebbet Józsefvárosból viszik el a tolvajok.
z egyik legismertebb, autólopásokkal foglalkozó weboldal, az autovadasz.eu minden
évben statisztikát készít a hozzá
beérkezett autólopási adatokból.
Az évrõl évre egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ honlap meglepõ adatokat közölt. Tavaly
ugyanis az oldalhoz beérkezett információk alapján jelentõsen, közel
felére csökkent az autólopások száma az azt megelõzõ évhez képest.
A statisztika szerint a fõvárosban,
kerületi megoszlás alapján Józsefvárosban vannak a legnagyobb biztonságban az autók, míg gépjármûlopástól leginkább a XI., a II. és a III. kerületekben kell tartani.
Ez minden bizonnyal a számos rendõrségi akciónak is köszönhetõ, amely
az autótolvajok ellen irányult, ugyanakkor jelentõs visszatartó hatása lehet
a térfigyelõ kamerák jelenlétének is. A
tolvajok a hazai legkedveltebb márkájú

Rendõrségi hírek
Parkolóautomatát fosztogattak
Az adatok alapján a 22 éves V. Dániel István és
16 éves társa december 21-én és 22-én az egyik
józsefvárosi bevásárlóközpont parkolóautomatájából szereztek pénzt. A fiatalokat az áruház
biztonsági õre visszatartotta a rendõrök kiérkezéséig, akik az elkövetõket elfogták és elõállították a józsefvárosi kapitányságra.

Oszloppal verte az õrt

A

gépkocsikat – a Volkswagent, a Toyotát, a Fordot és a Suzukit – kötik el a
legtöbbször, a típusokat figyelembe
véve pedig a Suzuki Swift, a Ford
Focus és a Toyota Corolla autók a legkeresettebbek.
Bár a hivatalos rendõrségi statisztikára még várnunk kell, iránymutatóak
az adatok, hiszen az elmúlt években jelentõs hasonlóságot mutatott az autovadasz.eu mérése az ORFK által kiadott statisztikával.

A gyanú szerint december 22-én délután M.
Antal a II. János Pál pápa téren egy frissen
ültetett fát kitámasztó faoszlopot kirángatott a földbõl, majd azzal fenyegetõzve megindult az egyik közeli épület biztonsági õrei
felé. Az elkövetõ a faoszloppal combon
ütötte a biztonsági õrt aki – hogy védje a
mögötte állókat – elõre lépett, és ennek következtében könnyû sérüléseket szenvedett.
M. Antal ellen felfegyverkezve elkövetett
garázdaság bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a józsefvárosi rendõrkapitányság.

Lopás karácsonykor
December 25-én T. Ferenc valamivel 12 óra
elõtt, az egyik bevásárlóközpont nõi öltözõjében 18 darab, zárt állapotban lévõ öltözõszekrény ajtaját feltörte és abból különbözõ értékeket tulajdonított el. A gyanúsítottat az áruház
biztonsági õre visszatartotta a rendõrök kiérkezéséig. Ellene a további eljárást a VIII. kerületi
Rendõrkapitányság folytatja le.

Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenõrzése, és a fizetés
Hivatala pályázatot hirdet határozatlan idejû közszolgála- elmaradása esetére elõírt jogkövetkezmények alkalmazása.
ti jogviszonyban, közterület-felügyelõ munkakörre
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
Az ellátandó feladatok:
 cselekvõképesség,
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben
 büntetlen elõélet,
meghatározott feladatok.
 legalább középfokú iskolai végzettség,
 a közterületek jogszerû használatának, a közterületen folyta vagyonnyilatkozat-tétel.
tott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevéA pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
kenység szabályszerûségének ellenõrzése,
 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály ál-  közterület-felügyelõi vizsga,
tal tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megsza-  közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
kítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 rendõrtiszti fõiskolai végzettség.
 közremûködés a közterület, az épített és a természeti környe- A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
zet védelmében,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 közremûködés a társadalmi bûnmegelõzési feladatok megva-  a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részlósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
letes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
 közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
 közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok vég-  eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
rehajtásának ellenõrzésében,
 jelenlegi munkakörét, beosztását,
 közremûködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok  a képesítést igazoló dokumentumok másolata.
ellátásában,
 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jog- A benyújtás határideje: folyamatos
szerû használatának és birtoklásának az ellenõrzése,
A pályázatokat postai úton, illetve személyesen a Józsefváros
 a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló köz- Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (1082
forgalom elõl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkok- Budapest, Baross utca 63-67.), vagy a Jegyzõi Kabinet Személyban és egyéb közterületen a közúti jármûvel történõ várakozási ügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen
közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a keresztül lehet benyújtani.
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KULTÚRA
Tél és csend

az alkotás során zajló kémiai folyamatokkal és a felhasznált anyagok, ásványok
tulajdonságaival is tisztában kell lennie
az alkotónak.
Kun Éva egy õsi japán technikával, a szabadtéri redukciós,
vagyis oxigén-elvonásos technikával készíti csodaszép, a tanyasi álomvilágot idézõ mûveit, amelyek egy nyugodt, emberséggel teli, csendes, téli tájra
repítenek bennünket, felkészítve a lelkünket egy új tavasz eljövetelére.
Szabó Erzsébet, a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont vezetõje kiemelte, hogy
ezt a meghitt, varázslatos meAz alkotások csendes, téli tájra repítenek bennünket
sevilágot idézõ, melegséget
sugárzó tárlatot direkt a téli
ötvözi a szobrászat és a festészet techni- idõszakra állították össze. Az alkotások jakai bravúrjait a tudományokkal, hiszen nuár 15-ig ingyenesen megtekinthetõk.

Kun Éva kerámiái a Józsefvárosi Galériában
Kun Éva keramikusmûvész alkotásaiból látható kiállítás a Józsefvárosi Galériában. A „Tél és csend” címû tárlat
kifejezetten a téli idõszak hangulatához illõ alkotásokkal várja az érdeklõdõket a József körút és a Nap utca sarkán található kiállítóteremben.
mezõségi származású keramikus
életútját és pályáját Csenkei Éva
mûvészettörténész ismertette, valamint
felhívta a jelenlévõk figyelmét arra, milyen egyedülálló módon ötvözi a mûvész
a továbbélõ tradíciókat és a személyes
emlékeket, az õt éppoly erõteljesen jellemzõ kutató, kísérletezõ, újító szellemmel. Beszélt arról is, mennyire összetett
iparmûvészeti ág a keramikusság, amely

A

Klasszikus mesterek modern átiratban
Dohárszky Béla kiállítása a H13-ban
A hónap végéig látható Dohárszky Béla „Kortárs barokk” címû kiállítása a józsefvárosi H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. A Kády Galéria által rendezett Horánszky
utcai tárlatot Zékány Zoltán, a H13 szakmai igazgatója, valamint Kürtösi Brigitta festõ-restaurátor mûvész nyitotta meg.
ékány Zoltán köszöntõjében kifejtette, hogy intézményük
elsõsorban a kerületi diákok szabadidõs és kulturális színhelyéül szolgál, valamint a városrész kezdõ vállalkozóinak mentorálását tekinti fõ feladatának, ám emellett önként vállalt misszióként fontosnak tartják a kortárs mûvészet népszerûsítését.
„Semmi nincs új dolog a Nap alatt” – kezdte Kürtösi Brigitta
megnyitóbeszédét, amely bibliai idézet mottóként is szolgálhat az
elmúlt évszázadok sokféle irányzata utáni mai modern képzõmûvészetnek. Az alkotás igénye és varázsa ma is változatlan, mûvek
születnek stílustól, földrajzi helytõl függetlenül szerte a világon.
Ám mi a mûvészet a XXI. században? Az elõdök munkáinak,
témáinak újragondolása és személyes aktualizálása, technikáik

Z

felidézése egy
válasz erre a kérdésre a sok lehetséges közül.
Dohárszky legújabb munkái
ezt az utat járják
be,
egyszerre
képviselik a hagyományt
és
szólnak a mai
emberhez – fejtette ki Kürtösi
Brigitta.
Dohárszky Béla neve eddig sem volt ismeretlen a H13 Galéria
látogatóinak, hiszen két éve, ugyanezen a helyszínen volt megtekinthetõ Átmenetek címû kiállítása. Ám míg a korábbi tárlat
anyaga tájképekbõl és nonfiguratív mûvekbõl állt össze, a mostaniak fõként figurális ábrázolások, és nagy hangsúllyal jelenik
meg témaként az emberi test, az élet dinamikája a hagyományos
– olaj-vászon, vörös kréta (rõtli)-bordázott papír – technikával
készített képeken.
Z.J.

Újabb ország mutatkozott be a Zászlómúzeumban
Már hagyománynak számít, hogy
minden hónapban egy távoli országgal ismerkedhetnek meg a Zászlómúzeumba látogatók. Legutóbb Délkelet-Ázsia egyik leggyorsabban fejlõdõ
országáról, Kambodzsáról esett szó.
kiállításon számos fotót, Kambodzsa
zászlaját, illetve történeti leírásokat
tekinthetnek meg a látogatók. A fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ Zászlómúzeum igazgatója, Balogh László elmondta,
hogy hónapról hónapra egyre nagyobb az
érdeklõdés a Zászlómúzeum programjai
iránt. „Nincs olyan ország a világon,

A

Dr. Sárdi Rudolf, a Kambodzsai Királyság Idegenforgalmi Minisztérium magyarországi kirendeltségének vezetõje szerint, egyre több magyar vállalkozik arra, hogy ellátogasson a délkelet-ázsiai
országba. „A Khmer-dinasztia eddig
rossz színben tüntette fel az országot,
de már Magyarország is úgy gondolja,
hogy Kambodzsa kiváló partner lehet
minden területen” – tette hozzá Sárdi.
A Zászlómúzeum vezetõsége minden évben átad egy úgynevezett támogatói díjat. 2015-ben ezt Kiss László, a
Seychelle Köztársaság tiszteletbeli fõkonzulja kapta, aki hosszú évek óta
amely ne hozna telt házat az elõadások so- mind anyagi, mind természetbeni juttatárán” – emelte ki Balogh László.
sokkal segíti a Zászlómúzeumot.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁS

ELÕADÁS
Bészabó
András
festõmûv é s z
Ö r ö k ségünk
f é n y arcai címû kiállítása

Képek a régi magyar színi
világból
Gajdó Tamás színháztörténész vetítéses elõadássorozata
 január 19., kedd, 15 óra
„A ház tiéd, csak lépj be, óh,
vezér” – A Nemzeti Színházat
az 1790-es évektõl tervezgették,
de csak 1837-ben nyitotta meg
kapuit Pesten, ahol a hivatásos
színészek magyar nyelven
játszhattak. Az új színházban a
romantikus játékstílus lett uralkodó, s az új színészgeneráció
meghatározó alakjai – Egressy
Gábor, Laborfalvi Róza, Lendvay Márton, Megyeri Károly –
tudatosan keresték a mûvészi
megújulás lehetõségeit, de a
színészekre várt az a feladat is,
hogy megteremtsék az intézmény mûsorát.

 A megnyitó idõpontja:
2016. január 22., péntek, 18 óra
A kiállítást megnyitja: ifj.
Gyergyádesz László mûvészettörténész
Közremûködnek: a Medve
Színpad társulatának tagjai
A kiállítás megtekinthetõ:
2016. február 12-ig.
Tárlatvezetés: január 25., hétfõ, 18 óra – Mónus Viktor.
A belépés a kiállításokra és a
hozzájuk kapcsolódó progra- Tormay Cécile kör
mokra díjtalan. A tárlat hétköz-  január 15. péntek, 15-17 óra
nap 9-18 óráig látogatható.
Témája: Szent Márton (a Szent
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Márton év
alkalmából)
Meghívott vendég: Prof.
Dr. Prokopp Mária mûvészettörténész.
Részletes program és további
információ:
www.tormayc.webs.com,
elõzetes regisztráció:
tormaykor@gmail.com.
Belépõdíj: 1000 Ft (galéria
klubtagoknak 700 Ft).

FOGLALKOZÁSAINK
GYEREKEKNEK
Kerekítõ foglalkozások Nagy
Éva vezetésével
 Idõpont:
hétfõ, 1010.30 óra:
Kerekítõ
Mondókás
Móka (0-3
éveseknek);
hétfõ, 10.4011.20 óra: Kerekítõ Bábos Torna (1-3 éveseknek).

Részvételi díj: Mondókás
Móka 1000 Ft/család/alkalom, Bábos Torna 1200
Ft/család/ alkalom.
5 alkalmas bérlet (éves, mindkét foglalkozásra felhasználható) 4500 Ft/család.
További információ: 06-30538-2337
Mûvészi torna: Óbuda Mozgásmûvészeti Iskola - 4 éves
kortól iskolás korig
 Idõpontok: hétfõ és szerda
délután
A foglalkozásokat Solti Eszter
vezeti.
Bõvebb információ:
06-20-946-0848, 06-1-200-0138,
iroda@omisk.hu,
www.omisk.hu
FELNÕTTEKNEK
Gerinctorna
Õsz Zsuzsannával (tánctanár,
gyógytestnevelõ)
 Idõpont: szerda, 15-16 óra
Gerinckorrekciós masszázsra
is van lehetõség, bejelentkezés
alapján.
Részvételi díj a gerinctornán:
800 Ft, további információ:
06 -30-444-7569.

OTTHON

Háziasszonyoknak

Gyapjúruháink ápolása
zépek, melegek, de szúrhatnak, bolyhosodhatnak,
és egy elrontott mosás teljesen
tönkreteheti õket. A legjobb,
ha kifordítva, kézzel, hideg
vagy legfeljebb langyos vízben mossuk. Mosógépben
csak akkor, ha be tudjuk állítani gyapjúprogramra. Lanolinos mosószert használjunk,
akkor marad szép és egészséges, ha természetes lanolintartalmát megõrzi. Fehérítõt soha
ne használjunk! Kicsavarni,
centrifugázni nem szabad,
mert a gyapjúszálak összetöredeznek. Szárítógépben, radiátoron, de a tûzõ napon se szárítsuk! Mosás után akasszuk
fel egy vállfára, míg lecsöpög.
Szobahõmérsékleten, nyáron
a levegõn, de árnyékban, egy
törülközõre fektetve szárítsuk.
Ha nedvesen kihúzogatjuk, kisimítjuk és így szárad meg, vasalásra nincs szükség. Ha
mégis összement, sincs minden veszve. Áztassuk hideg,
samponos vízbe, hogy a szálak újra rugalmassá váljanak,
majd mossuk át újból. Ha
szúr, tegyük be néhány órára a
mélyhûtõbe. Langyos glicerines vagy hajkondicionálós
vízben is átöblíthetjük mosás
után.

S

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

A nádcukor
megtisztított cukornád kipréselt levébõl
gõzzel készített granulátum. Nem finomítják, és
mivel növénybõl nyerték
ki az alapanyagot, így
több értékes anyagot tud
megõrizni. Sok benne a B-vitamin, gazdag nyomelemekben, kalciumban és vasban.
Nem terheli annyira a hasnyálmirigyet, mint a fehér

A

cukor, így cukorbetegek alkalmanként, mérsékelve fogyaszthatják. Hosszabb a
felszívódási folyamata, így
fogyókúrázók is az ezzel éde-

Savanyú káposzta,
a tökéletes multivitamin
sodaszer, amit már nagyanyáink is használtak, az egyik legfontosabb élelmiszerük volt télen. Számtalan ízletes étel készíthetõ
belõle, ám nem csak ezért szeretjük. Leve tele
van vitaminokkal, a bélrendszerre jótékony
hatással van, fogyaszt és a daganatos sejtek
szaporodását is meggátolja. Nyersen fogyasztva a legjobb, de megfelelõ fõzéssel az elkészítés
során is megõrizhetünk számos vitamint és ásványi anyagot belõle. Leve a bélrendszer seprûje, napi 1 dl erõsíti a bélflórát és megsemmi-

C

sített desszerteket, csokikat
válasszák. Sokkal természetesebb, kissé karamellás íze
van, használhatjuk süteményhez, teához, és minden
olyan ételhez, ami édesen finom. Aki még nem kóstolta,
idõ kell, míg megszokja. A
mai világban megszoktuk a
mesterséges anyagok és vegyületek ízét, s kissé elszoktunk a természetes ízektõl.
Bioboltokban, nagyobb élelmiszerüzletekben kapható.

síti a káros
baktériumokat, a
májat is tehermentesíti. Energiatartalma
alacsony,
10 dkg csupán 20 kalória és rendkívül laktató. Segíti az emésztést.
Epebetegeknek, puffadásra hajlamosaknak
azonban problémákat okozhat, így õk óvatosan fogyasszák!
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
Savanyú káposztás fasírtgolyó
Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús,
1 zsemle, 2 tojás, 2-3 gerezd fokhagyma,
1 nagy fej vöröshagyma, 25 dkg savanyú
káposzta, olívaolaj, zsemlemorzsa.
Elkészítés: A felaprított vöröshagymát és fokhagymát forró olívaolajon
üvegesre dinszteljük, majd megsózzuk.
A zsemlét meleg vízben áztatjuk, majd
jól kinyomkodjuk és hozzákeverjük a

nyers darált húshoz. A masszához
hozzátörjük a két
tojást, sózzuk, borsozzuk. Hozzáadjuk a megdinsztelt
hagymát és a felaprított savanyú
káposztát. A masszából golyókat formázunk, meghempergetjük a zsemle-

morzsában. Egy
sütõpapírral kibélelt
tepsibe
tesszük õket, és
az elõmelegített
sütõben 200 fokon 40-50 perc
alatt készre sütjük. Krumplipürével kínáljuk.

Miért egészséges? Mert a savanyú
káposzta C-vitamin tartalma igen magas.
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 Terjeszti: a DM Hungary  Lapunkat az Observer szemlézi  ISSN 2061-1404
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MOZAIK
2016-BAN IS FOLYTATÓDIK AZ INGYENES SZÛRÕSZOMBAT

Fizetés és ráfizetés

A JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN
2016. JANUÁR 30-án (szombaton) délelõtt
 CSONTSÛRÛSÉG (4. em., Röntgen osztály): a felkaron
géppel végzett csontsûrûség mérése, csontritkulás szûrése.
 ÉRSEBÉSZET (5. em.): végtagokon géppel végzett érszûkület mérése, ill. szûrése.
 DIABÉTESZ (1. em.): még nem kezelt és nem nyilvántartott
cukorbetegek kiszûrése, dietetikus által étkezési tanácsadással
egybekötve.
Szûrõvizsgálatok helye:
Az Egészségügyi Központ fent megjelölt szakrendelésein.
Szûrés címe:
Budapest VIII. kerület, Auróra u. 22-28. (A felújított szakrendelõ új fõbejárata a Déri Miksa utca felõl közelíthetõ meg.)
A szûrõvizsgálatokra való jelentkezés:
 személyesen a szakrendelõ recepcióján,
 telefonon, a közvetlenül hívható számok:
06-1-790-4720, 06-1-790-4721, 06-1-790-4722, 06-1-790-4723,
illetve, a központon keresztül: 06-1-790-4600
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy:
az aktuálisan meghirdetett szûrésre bejelentkezni a tárgyhó elsõ munkanapjától lehet mindaddig, amíg szabad hely van.
A kereslet-kínálat függvényében a nagy számban preferált
szûréseket megismételjük.
Több szûrésre történõ egyidejû jelentkezésre az idõponti sorrend biztosításával nincs lehetõség. Ez a kérés esetlegesen,
csak hosszabb várakozással biztosítható.
Szûrõszombati napokon a Központ területén csak az elõzetesen bejelentkezett, ledokumentált, a külsõ PORTÁRA leadott
névsorban is szereplõk, ill. kísérõik tartózkodhatnak, mivel a
többi szakrendelés szombaton zárva tart.
Éljen a lehetõséggel, szeretettel várjuk jelentkezését!
Vezetõség

Apróhirdetés
OKJ-s dajka, pedagógiai és
gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
w w w. k a s z a s z a k k e p z e s . h u .
E-000766/2014
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.
Elcserélem IX. kerületi önkormányzati, kertes sorházi lakásomat VIII. kerületi lakásra.
Tel.: 06-30-599-7439
FOGTECHNIKUS. Fogsor javítása, készítése, rövid határidõvel, orvosi háttérrel. VII. ker., Klauzál utca.
T: 06-20/531-4161

Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
készpénzért. Bútort, festményt,
porcelánt, kerámiát, órát,
szõnyeget, híradástechnikát,
hanglemezt, ezüst és bronz
tárgyakat, stb. Pintér Nikoletta,
tel.: 466-8321, 06-30-973-4949
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 0670-550-0269
Gyógypedikûrt, manikûrt vállalok,
hívásra házhoz megyek. Ingyen kiszállás. Tel.: 06-30-242-9507

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!
Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben
elõzetes telefonegyeztetés alapján: Tóth Józsefné 210-4900
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
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VÍZSZINTES: 1. Horváth Imre aforizmájának elsõ része. 7.
Nem hálózatról mûködõ rádió jelzõje. 13. Mûsort sugárzó (rádió).
14. Ókori csatájáról ismert királyság és városállam a mai Ciprus területén. 16. Hajósvödör. 17. Tornász eszköze. 18. Lola férje, a fuvaros Mascagni Parasztbecsület címû operájában. 19. Az oxigén és a
jód vegyjele. 21. Gyûlölet, olaszul (ODIO). 23. Fél makk! 24. Arrafele! 25. Német származású magyar zeneszerzõ (Robert, 18151883). 29. Szabad, több idegen nyelven (pl. olaszul). 33. Biogazdálkodási intézet; Institute of Natural Organic Agriculture röv.
(INORA). 35. Atta ...; Heine komikus eposza. 36. Az aforizma második, befejezõ része. 38. Angol író nõvérek. 39. 1972-ben bemutatott angol-amerikai krimi (film). 41. Autonóm terület, röv. 42. Libanoni autójelzés. 45. Kertész ...; tornász, kéziszer csapatban 1956ban olimpiai bajnok. 46. Junior, röv. 47. Nagykároly román neve.
50. Vezetékben kering és ráz. 51. Az Öreg-tó városa. 53. Retorzió,
megtorlás. 55. Szárnyas. 56. ...fiton; ivaros szakasz a fejlõdésben.
FÜGGÕLEGES: 1. Épületszárny. 2. Tenor fõszerep Donizetti
Szerelmi bájital címû operájában. 3. Huszonnégy órai. 4. Ady egyik
álneve. 5. Diós töltelék! 6. Értelmi belátásból fakadó érv. 7. Innen valahová. 8. Thaya folyó menti osztrák kisváros. 9. A csecsemõ táplálására szolgáló szerv. 10. Milano Internationl Festival, röv. 11. Hull
a csapadék. 12. Szöveghez felhasznált mondatrészek teljes anyaga.
15. Francia hordozórakéta típus (ARIANE). 20. Folyó Szerbiában.
22. A hét vezér egyike. 24. Mikó István rajzfilm szerepe (ALI HERCEG). 25. Nagyon, angolul. 26. Olasz semleges névelõ. 27. A salétromsav sója. 28. Mikszáth így nevezte feleségét. 30. Boglárka beceneve. 31. En ...; nagyban. 32. Teljes gondoskodás valakirõl. 34. Akadálytalanul meg tudja nézni az alsó részét. 37. Alma ...; Almati korábbi neve. 38. Belga és német autójelzés. 40. Annál lentebbi helyre.
43. Így is becézik Lajost. 44. Legendás nagybõgõ-mûvész (Aladár,
1939-2006). 46. Faragható zöldes szilikát. 48. Ijesztõ alak. 49. Ezen a
helyen. 51. Folyó Oroszország nyenyec autonóm körzetében. 52.
Klasszikus mûvészet! 54. ÉO. 55. Magunk.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: január. 27.
A december 2-i rejtvényünk megfejtése: Miklós napkor minden
évben / teletömi puttonyát, / mézes-mázos ajándékkal / szánkázik az úton át.
Nyerteseink: Béres Judit, Törõné Hevesi Erzsébet
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETÉS
Házi gyermekorvosok rendelési helye, ideje, elérhetõsége
Rendelõ címe

Név/telefonszám

hétfõ

kedd

szerda

csütörtök

Auróra u. 22–28.
Auróra u. 22–28.
Auróra u. 22–28.
Auróra u. 22–28.
Auróra u. 22–28.
Auróra u. 22–28.
Trefort u. 3.
Trefort u. 3.
Trefort u. 3.
Trefort u. 3.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.
Szigony u. 2/a.

Dr. Bartos Katalin / 790-4685
Dr. Bartos Katalin (egészséges)
Dr. Székely Ágnes / 790-4685
Dr. Székely Ágnes (egészséges)
Dr. Kémenes Emõke / 790-4688
Dr. Kémenes Emõke (egészséges)
Dr. Henczer Erzsébet / 338-2398
Dr. Henczer Erzsébet (egészséges)
Dr. Rapi Edit / 338-2266
Dr. Rapi Edit (egészséges)
Dr. Feil Judit / 313-7885
Dr. Feil Judit (egészséges)
Dr. Huszár András / 313-7885
Dr. Huszár András (egészséges)
Dr. Móricz Zsuzsanna / 313-7885
Dr. Móricz Zsuzsanna (egészséges)
Dr. Kun Attila / 313-7885
Dr. Kun Attila (egészséges)

9–12
–
12–15
9–12
15–17
12–14
9–11
–
12–15
–
16–18
–
10–12
–
14–16
12–14
8–10
10–12

16–18
14–16
13–16
–
11–13
–
11–13
13–15
9–11
–
14–16
12–14
10–12
8–10
16–18
–
16–18
–

10–13
–
8–10
10–12
15–18
13–15
9–12
–
12–16
12–14
8–12
–
16–18
–
10–12
8–10
14–16
12–14

14–16
16–18
16–18
–
11–14
–
17–19
15–17
9–11
–
10–12
8–10
14–16
12–14
16–18
–
18–20
–

TÁJÉKOZTATÁS
Budapest Fõváros VIII. kerület 46. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása érdekében az alábbi felosztás
szerint történik a helyettesítés 2015. december 16. napjától:
Bacsó Béla utca
3, 5, 7, 9, 11, 19, 21-23, 25, 31
(Dr. Kémenes Emõke
– Auróra utca 22-28.)
Baross utca
56-96 páros házszámok
(Dr. Huszár András – Szigony u. 2/b.)
Bérkocsis utca
7-27 páratlan házszámok,
39-tõl páratlan házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
6-20 páros házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
Csokonai utca
végig (Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
Déri Miksa utca
1-11 páratlan házszámok
(Dr. Székely Ágnes – Auróra utca 22-28.)
2-6 és 12-18 páros házszámok
(Dr. Székely Ágnes – Auróra utca 22-28.)
Harminckettesek tere 5, 6, 7, 8, 9
(Dr. Móricz Zsuzsanna – Szigony u. 2/a.)
Horváth Mihály tér 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
(Dr. Kun Attila – Szigony u. 2/a.)
József körút
30-50 páros házszámok
(Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
József utca
1-31 páratlan házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
2-24 páros házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
József utca
33-61 páratlan házszámok
(Dr. Székely Ágnes – Auróra utca 22-28.)
26-58 páros házszámok
(Dr. Székely Ágnes – Auróra utca 22-28.)
Kiss József utca
végig (Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
II. János Pál pápa tér 1-17 folyamatos
(Dr. Bartos Katalin – Auróra utca 22-28.)
Kun utca
1-7 páratlan házszámok
(Dr. Bartos Katalin – Auróra utca 22-28.)

péntek
páros

péntek
páratlan

14–16
–
12–14
–
8–10
–
13–15
–
9–11
11–13
változó
–
változó
–
változó
–
változó
–

Lovassy László utca végig
(Dr. Kémenes Emõke – Auróra utca 22-28.)
Luther utca
1/a,b,c
(Dr. Bartos Katalin – Auróra utca 22-28.)
Magdolna utca
1-3 páratlan házszámok
(Dr. Feil Judit – Szigony utca 2/a.)
2-8 páros házszámok
(Dr. Feil Judit – Szigony utca 2/a.)
Nagy Fuvaros utca végig
(Dr. Kémenes Emõke – Auróra u. 22-28.)
Német utca
2-14 páros házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
15-45 páratlan házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
5-13 páratlan házszámok
(Dr. Kémenes Emõke
– Auróra utca 22-28.),
Õr utca
végig
(Dr. Móricz Zsuzsanna – Szigony u. 2/a)
Rákóczi tér
végig (Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
Rákóczi út
41-57/a,b, c páratlan házszámok
(Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
Rigó utca
végig
(Dr. Móricz Zsuzsanna – Szigony u. 2/a.)
Salétrom utca
végig (Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
Szilágyi utca
végig (Dr. Rapi Edit – Trefort u. 3.)
Szûz utca
végig (Dr. Kun Attila – Szigony u. 2/a.)
Tavaszmezõ utca
végig (Dr. Feil Judit – Szigony u. 2/a.)
Tolnai Lajos utca
végig
(Dr. Székely Ágnes – Auróra utca 22-28.)
Vásár utca
végig
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
Vay Ádám utca
végig (Bartos Katalin – Auróra u. 22-28.)
Víg utca
19-43 páratlan házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)
18-36 páros házszámok
(Dr. Henczer Erzsébet – Trefort u. 3.)

A szabad orvosválasztás lehetõsége továbbra is biztosított.
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