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Érdemes Józsefvárosban vállalkozni
Kedvezõ hitelprogramok a kerületben

KÖZÉLET
73 éve történt

Koszorúzás a doni katasztrófa emlékére
A II. világháborúban, a Don-kanyarnál harcoló 2. magyar hadsereg elesett katonáira emlékeztek január
12-én. Az Orczy-parkban, a Tiszti
hõsi emlékmûnél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kara a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljával közösen tartott ünnepi koszorúzást.
Don-kanyarnál 1943. január 12-én kísérelte meg a lehetetlent a 2. magyar
hadsereg: feltartóztatni a Szovjetunió létszámában és felszerelésében erõsebb seregét a -35–40 fokos hideg, orosz télben. A
hadmûvelet során gyakorlatilag a teljes 2.
magyar hadsereg megsemmisült.
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Dr. Kaló József egyetemi adjunktus beszédében emlékezetett, hogy katonáink elégtelen felszereléssel és fegyverzettel álltak a 6-7
szeres szovjet túlerõvel szemben. „A magyar katonák ilyen körülmények között is

próbálták teljesíteni kötelességüket. Helytállásukat az is motiválta, hogy katonaként
akartak túlélni, és a parancsot teljesítve kötelékben hazajutni” – mondta Kaló József. A
történész felhívta a figyelmet arra, hogy az
egységek harcfegyelme csak több – a szabadban, ellátás nélkül töltött – éjszakát követõen, a fegyverzetük egy részének elvesztése után bomlott fel. A harcok során a becslések szerint 93-148 ezer magyar katona
esett el. A hatalmas veszteség egyik fõ oka
volt az is, hogy a német hadvezetés által
megígért felszerelés soha nem érkezett meg.
„A saját szövetségese által elárult magyar
hadsereg a körülmények ellenére csodálatos
fegyvertényt hajtott végre, utolsóként hagyta el állásait” – zárta szavait Kaló József.
Az évforduló alkalmából a Tiszti hõsi emlékmûvet Dr. Boldizsár Gábor, az NKE
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar
dékánja, és Molnár Zsolt, az MH Ludovika
Akadémia ezredese koszorúzta meg, majd a
résztvevõk díszlövések kíséretében fõhajtással tisztelegtek az áldozatok emléke elõtt.

Józsefváros a legjobb szolgáltatók között
Egy közterületi problémák gyûjtésével foglalkozó weboldal összeállította
azon önkormányzatok listáját, amelyek a legtöbb ügyet oldották meg a tavalyi év elsõ hét hónapjában. Eszerint a Józsefvárosi Önkormányzat a harmadik
a kerületek között, ugyanakkor az élmezõnybõl a legkevesebb megoldatlan
ügye Józsefvárosnak van.
z egyik legismertebb, közterületi
problémákra rávilágító honlap, a
jarokelo.hu arra specializálódott, hogy a
lakosok bejelentései alapján összegyûjti,
és az illetékes szervek felé továbbítja a
közterületen lévõ problémákat, mint a kátyúk, megrongált táblák, vagy az illegálisan kihelyezett hulladék. A honlap blogoldala a közelmúltban közzétette a saját
statisztikáit, amelybõl kiderül, hogy 2015ben szeptemberig bezárólag az önkor-
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mányzatok között a harmadik legtöbb – a
jarokelo.hu-ról továbbított – megoldott
ügyet Józsefváros városüzemeltetése mutathatja fel. A Józsefvárost megelõzõ XVII.
és XIV. kerületeknek viszont, bár több
megoldott üggyel rendelkeznek, több a
megoldása váró esetük is.
Mint azt Ács Pétertõl, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Városüzemeltetési
Igazgatóságának vezetõjétõl megtudtuk, a
problémák többségét a lehetõ legrövidebb

idõn – általában 3 napon – belül meg tudják oldani, amirõl fényképes dokumentációt is készítenek, és visszaküldik a honlapnak. „Mivel közvetlen összeköttetésben
vagyunk az oldallal, ezért minden probléma hozzánk érkezik be, ami pedig nem a
mi hatáskörünk, azt továbbítjuk az illetékes társszerveknek” – mondta el kérdésünkre Ács Péter.

Pozitív példa a Népszínház utcából

Meglett az elhagyott pénztárca
Egy Népszínház utcai kisboltban hagyta az iratokkal, készpénzzel és hitelkártyákkal teli pénztárcáját egy asszony.
Már szinte lemondott róla, de felhívta az üzletet, ahol
közölték: megvan az erszény. Az eladók a megtalálásért felajánlott készpénzjutalmat nem fogadták el.
alogh Márta és párja egyik
vasárnap délután üdítõt
akart vásárolni, ezért betértek
egy Népszínház utcai kisboltba.
„A pénztárcámat a kasszánál a
pultra tettem és elkezdtem a
megvett árut a táskámba pakolni” – mesélte lapunknak Márta.
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Párja eközben kifizette a megvásárolt innivalókat és hazafelé
vették az útjukat. Csak másnap
fedezte fel, hogy nincs meg az
erszény. Nem sok esélyt adott
annak, hogy meglesz, de felhívta a boltot és kiderült, hogy ott
van a tárca az üzletben. Az el-

adó találta meg és átadta a tulajdonosnak, aki eltette azzal a
szándékkal, ha nem jelentkezik
érte senki, akkor leadja a rendõrségen.
„Mindenképpen szerettem
volna, ha mások is értesülnek

az esetrõl” – közölte a Józsefváros
újsággal Márta.
Hozzátette: készpénzjutalmat
ajánlott fel a boltosoknak, de õk
nem fogadták el,
ezért egy doboz
bonbonnal fejezte
ki háláját. Elmondása szerint a környék kapcsán egy negatív sztereotípia él az emberekben.
„Azért fordultam a nyilvánossághoz, hogy mások is lássák,
ez a kihalófélben lévõ kereskedõi magatartás itt, Józsefváros
közepén is létezik.”

KÖZTÉR

Lezárult az Európa Belvárosa Program II. üteme
Újabb forrásokra pályázik a Palotanegyed
Mintegy 622 millió forintból újult meg a Palotanegyed az Európa Belvárosa Program II. ütemének keretében az elmúlt évben. A Józsefvárosi Önkormányzat célja a beruházással az volt, hogy a városrész Budapest egyik legvonzóbb, pezsgõ
kulturális életû helyszínévé váljon. A program második ütemében folytatódtak
az elsõ idõszak közterületi fejlesztései, 22 társasház, több utca és tér is megújult.

622 millió épületés közterület
felújításra

Közösségépítés
a Palotanegyedben
Az önkormányzat az Európa Belvárosa
Program keretein belül, az infrastruktúra
fejlesztése mellett kiemelt feladatként tekintett a közösségépítésre, hiszen összefogás
nélkül nincs élhetõ város. A munkában
nagy segítséget jelentett a Civilek a Palotanegyedért Egyesület, amely nem csupán a
városrésszel törõdik hosszú ideje, hanem
részt vesz a kulturális programok szervezésében is. Az elmúlt évben kiállításokat szerveztek, fotópályázatot hirdettek, színházi
elõadást tartottak, lakossági fórumot rendeztek, illetve a Mi büszke Bródy Sándor

A második ütemben mintegy
622 millió forintból folytatódtak
a munkálatok, amelynek keretében 22 társasház szépült meg. A
program közterület-fejlesztési
munkái során több utca
és tér is megújult. A
Bródy Sándor utca Horánszky utca és Gutenberg tér közötti szakaszán, illetve a Bródy
ózsefváros egyik legnagyobb városreha- Sándor utca és a Puskin utca csobilitációs programja az Európa Belváro- mópontjánál az aszfaltburkolatot
sa Program. Az elsõ üteme 2010-2012 kö- korszerûsítették, az utóbbi esetézött valósult meg, miután Józsefváros ben ezentúl a látássérültek is bizpályázati úton mintegy 900 millió forint tonságosabban közlekedhetnek a
uniós támogatást nyert, mely összeghez az speciális jelzõburkolatnak köszönönkormányzat további 760 millió forint hetõen. A Vas és a Horánszky utca
önrészt biztosított. A projekt keretében között a Bródy Sándor utcában
1.600 m2 sétáló és 10.900 m2 csillapított megnövelték a gyalogosoknak kiA Bródy Sándor utcában az aszfaltburkolat
forgalmú utca létesült a Gyulai Pál, a Kõ- alakított felületet és ott fákat ültetkorszerûsítése mellett a környezet is vonzóbb lett
faragó, a Mária, és a Horánszky utcákban, tek, padokat raktak ki, így még
illetve a Gutenberg téren.
kellemesebbé vált a környezet.
A rekonstrukció keretében fásítás zajlott
A felújítás elsõdleges célja a gyalogosba- utcaiak elnevezésû projekt keretében az érés kerékpártárolók is létesültek. A Gyulai rát közlekedés kiterjesztése a Palota- deklõdõk felfedezhették a környéket. TaPál utca egy szakasza az autós forgalom elõl negyedben a Rákóczi út felé, valamint a vasszal a Bródy-piknik, õsszel pedig a
elzárt közterületté alakult, így a Palota- Bródy Sándor utca gépjármûforgalmának Bródy-õsz nagysikerû programjai mozgatnegyed újabb sétálóutcával gazdagodott. Öt lassítása volt. A fejlesztések során a Guten- tak meg kicsiket és nagyokat egyaránt. T.P.
berg tér Somogyi Béla és Rökk Szilárd utFolytatódhatnak a fejlesztések
cai oldalán történt a
Egry Attila alpollegnagyobb változás
gármester, a Paloazzal, hogy a tér töbtanegyed önkorbi részén a közelmányzati képvisemúltban elvégzett
lõje
lapunknak
felújításokhoz igazohangsúlyozta,
dóan az út és a járda
hogy az önkoregy szintbe került,
mányzat keresi a
amivel sikerült elérni
pályázati lehetõséa forgalom csillapítágeket az Európa
sát. A Gyulai Pál utca
Belvárosa Program
Rákóczi út és Stáhly
A program második ütemében 22 társasház is megszépült utca közti szakasza is
harmadik ütemének elindításához,
megszépült. A munépület homlokzata kapott díszvilágítást. A kálatok keretében az ott lakók
amelynek keretéHoránszky utca 13. szám alatt elkészült a örömére befejezték a kutyafuttaben folytatni szeretnék a társasházak és közterülediákokat és kisvállalkozásokat segítõ inku- tót, új játszóelemeket helyeztek
tek fejlesztését. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
bációs ház, a H13 Diák és Vállalkozásfej- ki és kicserélték a burkolatot,
megfelelõ feltételek esetén a kettes ütemben terlesztési Központ. A kulturális programelem ezen felül utcabútorokra is jutott
vezett, de forráshiány miatt elhalasztott Somogyi
részeként elindult a Palotanegyed Fesztivál, pénz. A Pollack Mihály téren
Béla utca felújításával folytatják majd a megkezami napjainkra már egész nyáron át tartó szintén utcabútorokat és dézsás
dett munkát.
rendezvénysorozattá nõtte ki magát.
fákat helyeztek el.
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TÁMOGATÁS
Józsefvárosi mikrovállalkozások kamattámogatása

Kedvezõ hitelek a helyi vállalkozásoknak
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) együttmûködésének köszönhetõen kerületi székhelyû mikrovállalkozások juthatnak kedvezõ kamatozású hitelekhez. Az együttmûködést
Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke és Kocsis Máté polgármester január
13-án írta alá a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. A programmal
kapcsolatban Kocsis Máté elmondta: a feltételektõl függõen akár 2,4 vagy 2,9 százalékos kamattal is hitelhez juthatnak a helyi vállalkozások. A polgármester
hozzátette: a kerületben 40 százalékkal csökkent az álláskeresõk száma az elmúlt
két évben, és ma már több mint 5 ezer vállalkozás mûködik Józsefvárosban.
vülésének elõsegítése, amivel
hozzájárulnak a fõvárosi munkahelyek megtartásához, újak
teremtéséhez, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. Fõ tevékenységük két
pillérre épül: az innovatív vállalkozásfejlesztésre és a mikrohitelezésre. A 10 fõnél kevesebb
munkavállalót foglalkoztató
mikrovállalkozások az esetek
nagy részében a bankok számára nem hitelképesek, nekik tud
például kedvezõbb lehetõségeket biztosítani a közalapítvány.
A józsefvárosi vállalkozások még kedvezõbb
Ez azért is fontos – emelte ki
kamatfeltételekkel igényelhetnek hitelt
Szalai Piroska –, mert hazánkban a kkv-k (a mikro-, kis- és köfõvárosi mikrovállalkozások számára zépvállalkozások) adják a munkaerõpiac
bevezetett kedvezményes kamatozá- stabilitását.
sú, új mikrohitelek 2016. január 1-tõl érhetõFriss adatokra hivatkozva a szakember
ek el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz- elmondta: a magyar foglalkoztatási mutaalapítvány által. Ugyanakkor a most aláírt tók folyamatosan javulnak. Már 4 millió 273
együttmûködésnek köszönhetõen a józsef- ezren dolgoztak novemberben, 118 ezerrel
városi székhelyû, mûködõ és életképes üz- többen, mint 1, illetve 500 ezerrel többen,
leti tervvel rendelkezõ mikrovállalkozások mint 5 évvel korábban. A munkanélküliségi
még kedvezõbb kamatfeltételekkel – akár ráta 4,4 százalékkal kisebb, mint 5 éve, míg
2,4 százalékos kamattal is – igényelhetnek az unióban csupán 0-2 százalékkal csökkent
hitelt. A mikrohitel forrását a BVK, a kamat- a munkanélküliség. A fõvárosban 5 évvel
támogatási program forrását a Józsefvárosi ezelõtt nem egészen 700 ezren dolgoztak,
Önkormányzat biztosítja.
most 800 ezerre nõtt a létszámuk.
Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke
„Sikeres Budapest nélkül nem létezik sielmondta: a közalapítvány célja a budapes- keres magyar gazdaság. Sikeres budapesti
ti, életképes vállalkozások fejlõdésének, bõ- kkv-k és mikrovállalkozások nélkül nem lé-

tezik sikeres Budapest. Sikeres budapesti
vállalkozókról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a józsefvárosi vállalkozók is eredményesek. Remélhetõleg ehhez tudunk
hozzájárulni ezzel az együttmûködéssel” –
mondta Szalai Piroska.

Építeni az erõforrásokra
Mint Kocsis Máté polgármester elmondta,
amikor néhány évvel ezelõtt kollégáival átvették a kerület vezetését, Józsefváros nem
tartozott a legnépszerûbb városrészek közé.
„Aki azonban ismeri a szerkezetét, szociológiáját, megnézte, hogy milyen mûködõ intézmények és vállalkozások vannak jelen a
kerületben, az láthatta: nem olyan rossz itt a
helyzet, lehet építeni a rendelkezésekre álló
erõforrásokra” – emelte ki Kocsis Máté.
Mint a polgármester elmondta: kevesen
gondolnák, hogy Budapesten a legtöbb
egyetem Józsefvárosban mûködik: 14 nagy
egyetem vagy annak kara található meg a kerületben, közel 35 ezer diák jár ide tanulni.
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Pozitív példák Józsefvárosból

„Szeretnénk, ha ezek a diákok megkedvelnék a kerületet, otthonukat és a megélhetésüket is megtalálnák itt. A diplomát szerzõknek ötletük, tudásuk van ahhoz, hogy sikeres vállalkozást indítsanak. Egy dolog hiányzik nekik: az anyagi fedezet” – emelte ki a
polgármester. Kocsis Máté hozzátette: a H13
Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ 

jelen voltak. „Azóta már kicsit bõJózsefvárosi jó gyakorlatok címû kerekaszvült is a cégünk, és többen is dolgoztal-beszélgetésen helyi vállalkozók: Straub
nak nálunk, jelenleg is itt bérlünk
Fanni, a Foglaljorvost Online Kft. és Báirodát” – tette hozzá Straub Fanni.
rány Tamás, a MedioWorks Kft. ügyvezeInternetes oldalukat szállásfoglaló
tõje, valamint Zékány Zoltán, a H13 Diák
honlapok mintájára építették fel, páés Vállalkozásfejlesztési Központ szakmai
cienseknek, betegeknek igyekszeigazgatója osztotta meg tapasztalatait. A
nek segítséget nyújtani az orvos-kevállalkozók elmesélték, korábban a H13 álresésben.
tal biztosított programok segítségével inA vállalkozók elmondták: tervedult el cégük.
zik cégük további fejlesztését, amiStraub Fanni kiemelte: vállalkozásával ramjában is, valamint több, üzletvezetési, hez reményeik szerint az új mikrohitelrészt vett a H13 1+1 éves inkubációs prog- marketinges, adótanácsadói elõadásokon is lehetõséget is igénybe tudják venni.
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 éppen azért jött létre, hogy támogatást

nyújtson azoknak, akiknek van egy jó ötletük. „Azt reméljük, hogy vállalkozásuk idõvel saját lábra tud állni és hasznos adófizetõ
és munkahelyteremtõ tagjai lesznek a társadalomnak” – fejtette ki a polgármester.

Érdemes támogatni
a vállalkozásokat

tében pedig ez még magasabb: 3,5 százalék.
A munkahelyteremtés, a teljes foglakoztatás
kitûzött kormányzati célja és egy kerület érdeke is azt kívánja, hogy városrészek odaálljanak ilyen kezdeményezések mellé.
Minden vállalkozásra fordított pénz megtérülõ befektetés, ugyanis egy bõvülõ, jól mûködõ vállalkozás több adót fizet” – jelentette be a polgármester. Hozzátette: köszönet
jár a közalapítványnak, hogy a programhoz a fõvárosi kerületek közül Józsefváros csatlakozhatott elsõként.

40 százalékkal csökkent
az álláskeresõk száma

Kocsis Máté: Minden vállalkozásra fordított pénz
megtérülõ befektetés

Kocsis Máté hozzátette: az önkormányzat
igyekszik a rendelkezésre álló lehetõségeket
felhasználni. Ilyen erõforrás a BVK által biztosított mikrohitel is. „A BVK mindenféle
többletköltség nélküli, 5,9 százalékos
mikrohitele nagyon kedvezõ, de úgy döntött a józsefvárosi képviselõ-testület, hogy
ebbõl 3 százalékot átvállal. A programban
részt vevõ nõi, illetve fiatal vállalkozók ese-

Kocsis Máté polgármester elmondta:
az elmúlt évek munkája kezd beérni,
a kerületben 40 százalékkal csökkent
az álláskeresõk száma az elmúlt két
évben. Hozzátette: ma már több mint
5 ezer vállalkozás mûködik a kerületben, amelyek 31 százalékkal több helyi adót fizetnek be, mint 8 évvel ezelõtt. A program ismertetését követõen az együttmûködést Szalai Piroska,
a BVK kuratóriumi elnöke és Kocsis
Máté polgármester írta alá.

A program részletei
A BVK és a Józsefvárosi Önkormányzat
együttmûködésének köszönhetõen a kerületi székhelyû, mûködõ és életképes üzleti
tervvel rendelkezõ mikrovállalkozások,
melyeknél az összes foglalkoztatotti létszám 10 fõnél kevesebb, valamint az elõzõ
éves nettó árbevétel vagy a mérlegfõösszeg
nem haladja meg a 2 millió eurót (600 mil-

Újabb önkéntesek a kerület közbiztonságáért

Vizsgát tettek a jövõ józsefvárosi polgárõrei
Mérföldkõhöz érkezett a három éve
mûködõ Józsefvárosi Közbiztonsági
Polgárõrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Január 15-én
19 jelölt tett sikeres polgárõrvizsgát a
Polgármesteri Hivatal 300-as termében.
A jelöltek között hat 18 év alatti fiatal is
volt, ezáltal a kerületi polgárõrség megalakította ifjúsági tagozatát.
iemelkedõ eredményt ért el a kerületi
polgárõrség 2015-ben is: csaknem tízezer munkaórát teljesítettek az év során.
Népszerûségét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy január 15-én 19 személy jelentkezett vizsgára, amely a polgárõrré válás
alapfeltétele. A felkészítést és a vizsga lebonyolítását Kardos Pál, az Országos Polgárõr Szövetség katasztrófavédelmi alelnöke
segítette. A vizsga elméleti része a törvények ismeretét foglalta magába, a gyakorlaton pedig a polgárõr védelmét jelentõ
gázspray használata volt a fõ téma.

K

Kaiser József: A fiatal polgárõrök
korosztályuk példaképei lehetnek

Fontos lépés ez a Józsefvárosi Polgárõrség életében, hiszen a jelenlegi 45-50 fõs létszám csaknem 50 százalékkal gyarapszik –
mondta el lapunknak Kaiser József. A VIII.
kerületi polgárõrök vezetõje szerint bár
mindig van fluktuáció, – hiszen nem min-

lió forintot), kedvezõbb kamatfeltételekkel
igényelhetnek mikrohiteleket.
Valamennyi kölcsön rendkívül kedvezõ,
akár évi 2,9 %-os kamat mellett, plusz költségek (pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék)
nélkül, 3-10 év futamidõre, forgóeszköz-vásárlás és beruházás esetén maximum 10
millió Ft összegig, visszatöltõdõ hitelkeret
esetén maximum 7,5 millió Ft összegig, ingatlanbiztosíték mellett vehetõ igénybe.
N.M.

További kamattámogatások
és szolgáltatások
A Józsefvárosban székhellyel rendelkezõ nõi mikrovállalkozások – ahol a vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa nõ – illetve a fiatal mikrovállalkozások – ahol a vállalkozó vagy a
vállalkozás többségi tulajdonosa 40 év
alatti – további kamattámogatásra jogosultak. Így 3,5 százalékos kamattámogatás mellett 2,4 százalékos kamattal igényelhetnek hitelt.
A hitelkérelem a BVK-nál nyújtható
be. A bejelentkezett vállalkozások mentorálásban, személyre szabott tanácsadásban is részesülnek.
Elõzetes bejelentkezés:
Tel.: 269-6869
E-mail: mikrohitel@bvk.hu
Idõpont: keddenként 10.30–12.30 között
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
(1085 Budapest, Horánszky u. 13.)

denki méri fel pontosan, hogy belefér-e az
idejébe ez a társadalmi munka – ezzel a
mostani létszámbeli erõsítéssel nagy lépést
tehetnek elõre. Mivel hat jelöltünk is 18 év
alatti, így megalakulhat a polgárõrség ifjúsági tagozata, amelynek
tagjai társadalmi munkájuk révén
a korosztályuk példaképévé is válhatnak – tette hozzá Kaiser József.
Bár a magyar polgárõrségek átlagéletkorát tekintve a józsefvárosi
szervezet fiatalnak mondható, az
ifjúsági tagozat megalakításával az
a céljuk, hogy kineveljék a következõ generáció polgárõreit.
Kaiser József kifejtette: örülnek a
nagyszámú jelentkezésnek, és annak, hogy a jelöltek közül többeknek valamely családtagja már most
is polgárõr. Õk már képet kaphattak a szervezetrõl, így várhatóan
közülük kevesebb lesz a lemorzsolódó. A
leendõ polgárõrök a sikeres vizsgát követõen csak rutinos elnökségi taggal közösen
indulhatnak terepre, majd a három hónapos próbaidõt követõen a szervezet teljes
jogú tagjaivá válhatnak.
B.R.
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Nézõpont:

Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Józsefvárosi családoknak is nagy segítség lehet az otthonteremtési kedvezmény
Olyan programot indított el a kormány,
ami minden korábbinál nagyobb támogatást és lehetõséget jelent a józsefvárosi családok számára is az otthonteremtéshez. A tavaly júliusban indult program ráadásul idén év elejétõl még kedvezõbb feltételekkel
igényelhetõ. A programban a három vagy többgyermekesek 10 millió forintos vissza nem térítendõ támogatást
kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához és emellett még 10 millió forint állami támogatású, alacsony
kamatozású hitelt is igényelhetnek. Nemcsak az újépítésû
lakást vásárlók járnak jól, hiszen a használt lakóingatlanok vásárlása vagy bõvítése esetén is tovább nõtt a kedvezmény, az alapösszege 10 százalékkal emelkedett januártól. A támogatási rendszer is sokkal egyszerûbbé, áttekinthetõbbé vált, amit az is segít, hogy a lakóingatlanok
energiahatékonysági szintjét a jövõben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál és
megszûnt a támogatható ingatlanokra elõírt felsõ mérethatár is. Mindemellett további könnyebbséget jelent a családok számára az új építésû lakások áfacsökkentése, illetve a személyi jövedelemadó csökkentése is.
Bízom benne, hogy minél több józsefvárosi család élni
fog ezzel a lehetõséggel és bíztatok is minden érintettet
arra, hogy érdeklõdjenek a lehetõségek után, járják körbe, milyen kedvezményeket vehetnek igénybe.
Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere

Nem a józsefvárosiaknak szól a CSOK!
Pár hete a csapból is a CSOK folyik. Sajnos azonban nem a józsefvárosiakon fog
segíteni.
Józsefvárosban a CSOK-nak megfelelõ
nagy méretû, új lakásokat aranyárban mérik, jóval drágábbak az elérhetõ 10+10 millió forintnál. Tehát egy józsefvárosi jogosult háromgyermekes család kénytelen elköltözni, hacsak
nincs (több) tízmilliós saját ereje. A legszegényebb nagycsaládos józsefvárosiaknak pedig még ez sem adatik meg, õket
a rendszer eleve kizárja, például a folyamatos munkaviszony megkövetelésével, amelybe azonban a közmunka
nem számít bele.
Az igazán szomorú az, hogy nagyon sok költségvetési
pénzt fognak így elszórni, miközben a lakhatási és demográfiai válságon, valamint a Józsefvároshoz hasonló szegényebb

A 10+10 kérdõjelei
A tervezett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) a trükközési lehetõségek
kitalálásának lavináját indította el, s ez nem
véletlen. Igénybe venni ugyanis meglehetõsen korlátozott körben lehetséges, ráadásul
tisztázatlan fogalmak szerepelnek a tervezetben. Mi minõsül új építésû lakásnak?
Most épülõ vagy egy-két éve épült, esetleg 5-8 éve? Milyen jövedelmi viszonyok szükségesek a támogatás és a kedvezmény megszerzéséhez? Van-e felsõ jövedelmi korlát, vagy
megint a legjobban keresõk jutnak ehhez a támogatáshoz is?
Milyen futamidejû a hitel, mikorra kell „meglennie” a három
gyereknek? Mi van akkor, ha valaki megveszi a lakást, a jelenlegi albérleti árak mellett kiadja, – mert például még lakhat a
szülõi házban – 8-10 év múlva visszafizeti a kölcsönt, a vállalt
gyerekek meg vagy összejönnek, vagy nem? Házaspár veheti
csak fel, mi van, ha idõközben elválnak útjaik?
A CSOK egy újabb mézesmadzag az elit számára. Hiszen a
mai magyarországi életszínvonalon már egy háromgyermekes család fenntartása is komoly kihívás, bevállalni mellé egy
CSOK-hitelt pedig sokaknak nem fér bele. Ráadásul a szabályozás csak nagyvárosi lakókra szûkíti a hozzáférést. Ahhoz,
hogy egy ilyen kedvezmény az átlagemberek hasznára váljék,
elõször a bérbõl élõk jövedelmét kellene európai szintre hozni.
Mi, szocialisták ezért mondjuk azt, hogy elõször átfogó fizetésemelésre van szükség. Magyarország dolgozó polgárai elõször jó megélhetést biztosító fizetést kell kapjanak, a családalapítás ösztönzésének is elsõ eszköze a minden dolgozót megilletõ, megfelelõ munkabér.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

területeken alig segítenek. Jobb lenne nekünk Józsefvárosban,
ha ebbõl a pénzbõl lakásfelújításra is lenne támogatás, ami a
rezsit is csökkenti, vagy megfizethetõ és energiatakarékos, állami bérlakásszektor épülne, vagy kerülne felújításra. Ahhoz,
hogy a családok könnyebben vállaljanak gyereket, fontos lenne, hogy legyen több óvoda, bölcsõde és a nõk számíthassanak arra, hogy vissza tudnak menni dolgozni, lesz állásuk 12-3 év gyes után is. Manapság nem az hiányzik nekik, hogy állami „méltóságok” küldjék õket vissza a fakanálhoz.
Nem értem, a kormány miért úgy akarja bõvíteni a családomat, hogy egyszeri tízmilliót ad, miközben egy rendes állami szolgáltatási szintet sem tud garantálni: nem biztosít
megfizethetõ bérlakást, munkaidõhöz alkalmazkodó gyermekfelügyeletet, és tovább rohad a súlyosan alulfinanszírozott oktatás és az egészségügy.
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

www.jozsefvaros.hu
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Fontos és szükséges lépésnek tartom a
CSOK bevezetését, így segítve a gyermekeket nevelõ családokat méltó otthonhoz. A
kormány a CSOK program tízmillióival próbálja ösztönözni a gyermekvállalást. Azonban a nálunk sokkal gazdagabb nyugat-európai országok is népesedési problémával
küszködnek, náluk se születik elég gyerek. Azonban a szegényebb helyeken, országokban több gyerek születik, lásd pl. a
Közel-Keleten.
Véleményem szerint az európai, és egyúttal a magyar gyermekvállalási kedv csökkenésének nem elsõsorban pénzügyi
okai vannak, máshol keresendõek a kiváltó okok. Az EU többségében a médiát és ezáltal a közgondolkodást a balliberális
„értelmiségiek” uralják és terjesztik a gender mozgalom társadalompusztító eszméit. Hadat viselnek az európai konzervatív-

keresztény értékrend ellen. A józan észnek teljesen ellentmondva igyekeznek megszüntetni a hagyományos nemi szerepeket,
az olyan szexuális viselkedési normákat (leszbikus, meleg, stb.),
amik következményeként nem születik gyermek, piedesztálra
emelik. A személyek, így a nõk és férfiak jog elõtti egyenlõségét
kiforgatva a gender-elmélet hívei azt követelik, hogy legyenek
egyformák a nõk és a férfiak. Közben elfeledik, hogy gyermekszülésre csak a nõk képesek. Akinek van, vagy volt kisgyereke,
tudja, annak elsõsorban az anyjára van szüksége az elsõ életévében, egyszerûen ott kell lenni a gyerekekkel, azok egészséges
fejlõdése érdekében. Így két-három gyermek vállalása óhatatlanul elvonja az anyákat a munkaerõpiacról 4-8 évre. Mai világunkban nincsenek nélkülözhetetlen emberek,
mindenki lecserélhetõ, kivéve az anyákat.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje

CSOK a csókosoknak, dohos lakás a józsefvárosiaknak
A Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel
biztosan jól jár majd pár ezer felsõ középosztálybeli család az országban, és még biztosabban jól járnak az Orbán-haverok (például
Garancsi István, aki épp a CSOK bejelentése
elõtt vásárolt meg állami hitelbõl egy hatalmas, jó fekvésû,
beépíthetõ budai telket). Ha a Fideszt nem a saját klientúrájának gazdagítása hajtaná, hanem népesedéspolitikai célok,
akkor növelné a béreket, nem üldözné külföldre a családalapítás elõtt álló magyar fiatalokat, bölcsõdéket építene és támogatná a kisgyermekes anyák rugalmas munkaidejét.
Ha pedig a józsefvárosi lakhatási válság megoldása volna a cél, akkor egyszer s mindenkorra véget vetnének az elhelyezés nélküli kilakoltatásoknak, felújítanák a több ezer

lakhatatatlan vagy egészségre ártalmas (dohos, penészes,
poloskás, leszakadó-félben lévõ körfolyosós) önkormányzati bérlakást és épületet, megnyitnák az üresen álló lakásokat, szociális bérlakásokat építenének, nem akadályoznák a minõségi bérlakáscseréket, a klientúra helyett mindenki számára nyitott bérlakáspályázatokat hirdetnének,
továbbá zöldfelújítással csökkentenék a lakók (bérlõk és tulajdonosok) rezsijét és elõznék meg a hátralékok felhalmozódását.
UTÓIRAT: Ezúton fejezem ki ismételt tiltakozásomat az ellen, hogy a közpénzbõl mûködõ helyi lap hónapokon át
megszólalási lehetõséget sem biztosít az ellenzéki képviselõknek, amikor pedig mégis, akkor csak a
Habony-féle gumicsontokat dobják elénk.
Dr. Erõss Gábor,
a PM önkormányzati képviselõje

Sajtószemle

tû lépéseket tenni az ügyben.
Ausztria például szerdától határirányítási rendszert léptet
életbe. Magyarul katonákat
mozgósít és kerítést épít. Ötszáz katonát vezényelnek a
spielfeldi határátkelõ térségébe.
Ez lesz az egyetlen olyan ausztriai határpont, amelyen migránsok haladhatnak át. Itt 3,7
kilométer hosszú kerítés is
épül. (mandiner.hu)

Stoiber: Merkelnek március
végéig van ideje az irányváltásra
Angela Merkel német kancellárnak legkésõbb március végéig változtatnia kell a menekültválság megoldására irányuló
politikáján – mondta Edmund
Stoiber volt bajor kormányfõ
egy hétfõi lapinterjúban,
amelyben hangsúlyozta, hogy
az egyetlen megoldás a német Német felháborodás: Ne jöjjehatár lezárása a menekültek nek migránsok olyan országelõtt. (hirado.hu)
ból, amelyet pénzelünk
Nonszensznek tartja a német
Katonákat mozgósít és keríszociáldemokraták vezére,
tést épít Ausztria
hogy Marokkóból és AlgériáSebastian Kurz osztrák külügy- ból folyamatosan érkeznek beminiszter szerint az Európai vándorlók, miközben mind a
Unió nem képes gyors haté- két államot jelentõsen támokonysággal kezelni a mene- gatják gazdaságilag. Sigmar
kültválságot, ezért a tagálla- Gabriel véleménye a jelek szemok kénytelenek nemzeti szin- rint 180 fokos fordulatot vett

az utóbbi hetekben. (magyar- nõt, és ellopta a mobiltelefonját.
idok.hu)
Az ügyészségi szóvivõ Ulrich
Bremer elmondta, hogy az
Szigorítanak a britek a beván- ügyben 497 esetben történhedorlási törvényen
tett molesztálás, és három nõt
Szigorítanának az Egyesült Ki- megerõszakoltak. Összesen
rályságban a bevándorlási tör- 766 feljelentést tettek, 381-et
vényen: aki 2 és fél év alatt nem szexuális bûncselekmények
tanul meg angolul egy bizo- miatt. (24.hu)
nyos szinten, azt kiutasíthatják
az országból. (vs.hu)
Kölnben hagyománya van a
hallgatásnak
Kölni erõszak: megtörtént az A külföldiek által elkövetett
elsõ letartóztatás
bûnözésrõl évekig hallgattak
A német hatóságok letartóztat- az Észak-Rajna-Vesztfália tartak egy 26 éves algériai férfit, tományban – írja a Die Welt.
akit azzal gyanúsítanak, hogy A kölni támadások után viszilveszter este szexuális táma- szont hosszú idõ óta elõször
dást hajtott végre Kölnben – ír- nyíltan beszélnek politikusok
ja a Guardian.
és rendõrségi vezetõk a beA városi ügyészség szerint a vándorlók által elkövetett
meg nem nevezett menedékké- bûncselekményekrõl, amit edrõt a közeli város, Kerpen me- dig politikai inkorrektségnek
nekültszállásán fogták el a hét- neveztek volna Németországvégén. A férfi tapogatott egy ban. (origo.hu)
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Újabb fejlesztés az Auróra utcai rendelõben
Korszerû betegirányító rendszer az egészségügyi központban
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ teljes, külsõ-belsõ
megújulása mellett korszerûsítették
a betegellátást is, modern, automata
betegirányító rendszerrel szerelték
fel a rendelõt. A rendszer január 18tól mûködik, a laborvizsgálatra lehet
vele sorszámot kérni, de februártól a
többi szakrendelésre érkezõk is
használhatják.
rendszert csak az idõponttal rendelkezõ betegek vehetik igénybe, segítségével a földszinti betegfelvétel gyorsul, rövidülnek a várakozó sorok, csökken a bejelentkezésre fordított idõ. Az idõponttal
nem rendelkezõ és a soron kívül érkezõ páciensek továbbra is a recepciós pultnál jelentkezhetnek be és kaphatnak sorszámot.

A

deléseket csak sorszámmal lehet igénybe venni.
A rendszer automata, azt
a betegek önállóan kezelik, de használatához a
dolgozók segítséget nyújtanak.
Az egészségügyi szolgálat kiemelte, hogy a laboratóriumba érkezõ betegeknek is sorszámot kell kérniük az automatából vagy a
recepción. A sorszám birtokában meg kell várni, míg a
Az új berendezésnek köszönhetõen
laboratórium betegfelvételi
csökken a várakozási idõ
ablakához szólítják a pácienst, és ott át kell adni a sorA vizsgálatra érkezõk a TAJ-számuk és számot és a beutalót. A kontrollra érkezõ beaz adott szakrendelés megadásával juthat- tegeknek beutaló nem szükséges, de idõpont
nak sorszámhoz. Fontos, hogy a szakren- és sorszám igen.

Önsegítõ csoportok a Józan Babák Klubban

Esély a szenvedélybeteg kismamáknak
A Józan Babák Klub egy szociális projekt, amelynek mûködtetésében több
szervezet és informális közösség vesz részt. Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás programjuk 2006 óta várja droghasználó várandós vagy gyermeket nevelõ ügyfeleit, a gyermekeket és más hozzátartozókat. A Józsefvárosi
Önkormányzat is fontosnak tartja ezt a kezdeményezést, és különbözõ formákban támogatja a projektet.
berth József, a Magyar Emberi
Jogvédõ Központ Alapítvány
kuratóriumi elnöke elmondta,
hogy a „Józan Babák” egy projektnév, amely immár tíz éve mûködik.
Hozzátette: sajnos Magyarországon 2006-ig senki nem foglalkozott
a szenvedélybetegségekkel küzdõ
kismamákkal, ezért létfontosságú
volt lépni ebben az ügyben. Az elsõ kezdeményezés egy önsegítõ csoport létrehozása
volt, amely azért jött létre, hogy a bajba
került fiatal nõk, illetve családtagjaik névtelenül, és akár betegbiztosítás nélkül segítséget, tanácsot tudjanak kérni. Ebben a csoportban a kismamák elpanaszolták, hogy
nagyon nehéz találni olyan orvost, vagy
egészségügyi ellátást, ahol a szenvedélybetegséggel küzdõ, babát váró nõket fogadnák. „Amikor egy droghasználó nõ rádöbben, hogy terhes, az sok esetben egyenlõ

O

ni a nõgyógyászaton, mert attól tartanak,
hogy gyermekeiket elveszik a szülés
után. Azonban ez egy tévhit, hiszen a családi körülményekrõl is konzultálhatnak
szakemberekkel – hangsúlyozta a szervezet vezetõje.
Az önkormányzat egy kedvezõ bérleti
díjjal rendelkezõ helyiséget ajánlott fel a Józan Babák Klubnak, megkönnyítve az ügyfelek kulturált körülmények közötti fogadását. A projektben dolgozó szakemberek
tudására és véleményére a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumon is számítanak, amelynek Ferencz Orsolya önkormányzati képviselõ az elnöke.

számára a világvégével. A
csoportjaink azért mûködnek, hogy pontos, és idõszerû tanácsokkal segítsük a kismamákat. Nálunk a bajban lévõk feltehetik kérdéseiket nõgyógyásznak, szociális
munkásnak, családgondozónak, addiktológusnak és pszichiáternek is” – emelte ki Oberth József.
Az ország bármely pontjáról lehet jelentkezni segítségért, de azt tapasztalják, hogy vidéken sokkal rosszabb a
helyzet, mint a fõvárosban. Sokkal nehezebb egy elfogadó orvost, nõgyógyászt találni, fõleg olyan településeken,
ahol nincs addiktológiai szakrendelés.
A Józan Babák Klub, a Baross utca 118.
De a szenvedélybeteg kismamáknak szám alatt található (bejárat a Kálvária tér
van emellett egy óriási félelmük is. Azért felõl), és január 19-tõl várják az ügyfeleket.
nem mernek jelentkezni és segítséget kérSz.N.

www.jozsefvaros.hu
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OKTATÁS
Szelektív hulladékgyûjtés

A vetítés után a kicsik kézmûves foglalkozáson vettek részt, ahol – természetesen ellenõrzött, megtisztított – hulladékból dísztárgyakat, ékszereket és
hangszereket készítettek. Divatbemutatóra is sor került,
amelyen újrahasznosított hulladékból készült ruhák voltak a
fõszerepben. A program részeként az elkészített hangszereket
meg is szólaltatták, egy tanár
vezetésével koncertet is hallhattak az iskolások.
A programot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
pályázatának jóvoltából rendezték meg. Január 22-én egy
hasonló eseményen a felsõ tagozatos diákok vesznek részt.
Kovács Róbert kiemelte: szeretElõadások és játékos programok várták a diákokat
nék egyre több iskolába elvinni a
kezdeményezést, hogy minél
szemetet termelünk, amelynek 75 száza- több gyerek megismerje az újrahasznosílékát újra lehetne hasznosítani.
tás módszereit.
T.G.

Szemléletformáló program a Deák Diákban
Újrahasznosítási napok néven tartottak bemutatót alsó tagozatosoknak a
Deák Diák Általános Iskolában. A
kicsiknek elmagyarázták a tudatos
szemétgyûjtés fontosságát, majd
kézmûves foglalkozás keretében
mutatták meg nekik, hogyan tudják
a hulladékot újrahasznosítani.
program egyik szervezõje, Kovács
Róbert lapunknak elmondta, hogy a
gyermekekben minél korábban ki kell
alakítani a tudatos hulladékgyûjtés
szemléletét. Vetítõvásznon megmutatta
az iskolásoknak, hogy a világtengerek
mekkora részét foglalják el az úszó szeméthegyek, és azt is, hogy egy évben Magyarországon két Gellért-hegy méretû

A

Szuperhõsöket kerestek
Vidám, jelmezes program a Kesztyûgyárban
„Szuperhõsöket keresünk!” címmel rendeztek vidám péntek délutáni
programot a kerületi gyermekeknek a Mátyás téri Kesztyûgyárban. A
szervezõk arra voltak kíváncsiak, hogy a gyermekek melyik szuperhõs
bõrébe bújnának a legszívesebben. Az ötletekbõl nem volt hiány: voltak mesebeli királyfik, Supermanek, és volt, aki Zorro álarcát és köpenyét öltötte magára.
arga Zita, a Kesztyûgyár Közösségi
Ház gyermekprogramjainak szakmai vezetõje az este folyamán elmondta,
hogy a kerületben élõ gyermekeket arra
ösztönözték, hogy öltözzenek be a kedvenc szuperhõsük jelmezébe. Készült egy

V

akadálypálya is, amelyen csak azok tudtak végigmenni, akik elég bátrak és ügyesek voltak. Ha ez sikerült, akkor méltán
viselhették kedvenc szuperhõsük jelmezét. „Az elsõ három helyezett ajándékot is
kapott – filctollat, írókészletet, amelyet

akár az iskolában is fel tudnak használni”
– tette hozzá Varga Zita.
A résztvevõk közül senki nem ment
haza üres kézzel. Azok a szuperhõsök,
akiket nem díjazott a zsûri, finomságokat kaptak.
Sz.N.

Vass Lajos Kórus
Korok zenéje – Interaktív ifjúsági koncertsorozat
A többszólamúság kezdetei: január 31., 10.30
Reneszánsz, az újjászületés: március 6., 10.30
Modern zene – Komponáljunk együtt! április 3., 10.30
Vezényel: Bárd Judit
Helyszín: 1085 Bp., Kõfaragó u. 12.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: vlk.vme.hu/jelentkezes.php

A Vörösmarty Mihály Gimnázium az eddig meghirdetett
(élsportolói, média, dráma és természettudományi)
tagozatokon felül a 2016/17-es tanévben
egy általános, négy évfolyamos gimnáziumi osztályt is
indít emelt nyelvi képzéssel.
Részletek az iskola honlapján: www.vmgsuli.hu

Gyászhír
ájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt
Gyõrfi Istvánné, Erzsi néni, a Molnár
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola korábbi igazgatója. Pályakezdõként került 1969-ben a Somogyi Béla
utcai iskolába, ahol késõbb igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként örvendett köztiszteletnek. Kémiaórái felejthetetlenek voltak. Egyedülálló módon tudott eljutni tanítványai lelkéhez, átadva számunkra
olyan emberi értékeket, melyek egy életre szóltak. 2002-ben a
Richter Gedeon Alapítvány a „Kémia tanításért” díjban részesítette. Pedagógiai, vezetõi munkája, embersége példaként szolgált a környezete számára. A jövõ nemzedékérõl gondoskodik
az általa létrehozott „Somvirág Alapítvány a Gyermekekért” is.
Búcsúztatása január 26-án, 12.00 órakor lesz a Szent István
Bazilikában. Emlékét megõrizzük!

F
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KÖZBIZTONSÁG

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

11-es körzet
Fontos
a pontos bejelentés
Név: Varga Norbert
Rang: rendõr törzsõrmester
Telefon: 06-70-489-35-54
E-mail: VargaN@budapest.police.hu
Terület: Üllõi út, Korányi út, Diószegi utca, Kõris utca, Orczy út, Kõbányai út, Könyves Kálmán körút
Varga Norbert 2008-ban Józsefvárosban
kezdte a pályafutását, elõször járõrként, majd járõrvezetõként. Azóta is a
józsefvárosiakért dolgozik, két és fél
éve körzeti megbízottként. Mint mondja, a körzetén belül is jól elkülöníthetõ
problémák jellemzõek, jól elkülöníthetõ területeken.

Teljesen más a körzeti megbízotti munka,
mint a járõri – meséli a törzsõrmester. A
járõr a szolgálata 80 százalékát az utcán
tölti, ott szûri ki a szabálysértéseket. A
KMB összetettebb feladatot végez, folyamatosan kapcsolatban áll a lakosokkal, az
önkormányzattal és a többi intézménnyel
a körzetén belül.
Varga Norbert szerint a körzete különbözõ területeire más esetek jellemzõek. Ko-

rábban a kábítószerrel való visszaélés
volt a leggyakoribb probléma, de
amióta van egy külön akciócsoport a
VIII. kerületi Rendõrkapitányságon,
amely ezzel foglalkozik, azóta jelentõsen csökkent az esetek száma. A
törzsõrmester szerint a közterek felújítása és a térfigyelõ kamerák jelenléte is hozzájárult a helyzet javulásához.
Elmondása szerint minden esetet a
helyzetnek megfelelõ eszközökkel
próbálnak megoldani, ahol kell, ott
visszatérõ ellenõrzésekkel, igazoltatásokkal, ruházatátvizsgálásokkal vagy eljárások megindításával.
„A lakosság sokat segíthet a munkánkban, hiszen sok mindent látnak” – emeli ki
Varga Norbert. Ugyanakkor fontos, hogy
amennyiben van rá lehetõség, akkor névvel, pontos leírással tegyék meg a lakosok
bejelentésüket, mert sokkal hatékonyabban lehet a problémákat így megoldani.

Rendõrségi hírek

230 gramm drog volt a dílernél

Felvette a biztonsági kamera a betörõt

Újabb kábítószer-kereskedõket fogtak el

A gyanú szerint L. János január 9-én éjjel, egy Tömõ utcai üzlet ajtajának üvegét bedobta egy kõdarabbal. Az így szabaddá tett bejáraton bemászva feltörte az ott lévõ kasszát és abból készpénzt vitt el. Az elkövetõ tettét a biztonsági kamera
rögzítette, a felvételek alapján beazonosították, késõbb pedig
elfogták a kerületi rendõrök.

Késsel hadonászott az aluljáróban
A rendelkezésre álló adatok szerint B. Attila január 7-én este a Blaha Lujza téri aluljáróban szóváltást követõen összeverekedett egy férfival. Az ütésváltás során B. Attila a földre esett, majd táskájából egy konyhakést vett elõ, amivel a
sértett felé indult. A másik férfi egy mûanyag kukával próbált védekezni. A gyanúsítottat a kiérkezõ rendõr járõrök a
helyszínen elfogták. Vele szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt folytat eljárást a VIII. kerületi
Rendõrkapitányság.

Lopás taxiból
Január 12-én délután M. R. Ramóna a Fiumei út és a Festetics György utca sarkán beszállt egy taxiba és a Keleti pályaudvarhoz vitette magát. Amikor megállt a taxi, az utas
elvette a sofõr elsõ ülések között tartott mobiltelefonját,
és fizetés nélkül elszaladt a helyszínrõl. Késõbb az elkövetõ ismét leintette a sértett autóját és a Diószegi Sámuel utcába vitette magát. A sofõr felismerte a tolvajt és értesítette a VIII. kerületi rendõröket, akik a M. R. Ramónát a helyszínen elfogták.
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230 gramm kábítószergyanús anyagot
és több mint egymillió forint készpénzt
találtak a rendõrök
két férfinél Józsefvárosban. A gyanúsítottakkal szemben
eljárás indult, és indítványozták elõzetes letartóztatásukat.
api rendszerességgel árult kábítószert egy Auróra utcai lakásban, a lakóház udvarán, valamint a lakóház utcafrontján két férfi a rendõrség adatai szerint. A rendõrök S. Csabát január 8-án, kora délután az Auróra utcai lakásban fogták el, társát, N. Gyulát percekkel késõbb a Teleki László téren tartóztatták le, majd állították elõ a kerületi rendõrkapitányságra, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki õket. A lakás, illetve a gyanúsítottak ruházatának átvizsgálásakor a nyomozók több mint 230
gramm fehér színû, kábítószergyanús anyagot, elõzetes szakvélemény szerint „speedet” és „kristályt”, valamint több mint
egymillió forint készpénzt találtak és foglaltak le.
A két férfival szemben – õrizetbe vételük mellett – a további
eljárást a VIII. kerületi Rendõrkapitányság folytatja le, egyben
indítványozták elõzetes letartóztatásukat, amelyet az illetékes
bíróság január 10-én elrendelt.

N

MOZAIK
Szombaton öt ember sérült meg

Újabb tûzesetek a szocialisták volt székházánál
Az elmúlt hetekben többször is lángok csaptak fel a II. János Pál pápa téren hosszú évek óta elhagyatottan álló, az MSZMP, majd az MSZP volt
székházában. A tûzeseteket feltehetõen hajléktalanok okozták, akik közül
a január 16-i esetben öt embert kórházba is kellett szállítani. A Józsefvárosi Önkormányzat korábban már feljelentést tett közveszély okozása miatt
ismeretlen tettes ellen.
környéken élõket egyre jobban zavarja, ami az épületben folyik. Sokan panaszkodnak a szemét, a hangoskodás és a mocsok miatt, egyre több
bejelentés érkezik az önkormányzat és
a rendõrség felé is. Az udvar tele van
szeméttel, bûz árad kifelé. Emellett a
közelmúltban két alkalommal – január
8-án és 16-án – is riasztották a tûzoltókat a feltehetõen hajléktalanok okozta
tûzesetekhez.

A

Az épület 2010-ig volt a szocialisták tulajdonában, majd a párthoz közel álló
egyik cégtõl vándorolt a másikhoz, most
éppen egy offshore céghez köthetõ vállalkozás tulajdonában van és felszámolási
eljárás alatt áll. A tulajdonosok hatalmas
adósságot és rendezetlen környezetet
hagytak maguk után. Az épület már jó

Hagyományõrzõ mesterek Józsefvárosban

Vasverõ a Bródy Sándor utcában
Sokkal több fiatalra lenne szükség a szakmában, hogy ne haljon ki ez a hagyományos mesterség – vallja Kulcsár Bence kovácsmester, aki évek óta veri a vasat a Bródy Sándor utcában. Ódivatú szakma, gondolhatnánk, pedig a
kovácsolás igenis lehet trendi, amit egy modern kollekcióval szeretne megmutatni a jövõben.

Persze a gépek miatt egyszerûbb lett a
szakma – hiszen azokkal fúrnak és izzítják
a tüzet –, de az alapok nem változtak, így
igyekszik mindent a hagyományos módon

Bence egy átlagos napján fél nyolc körül
ébred, leviszi a kutyát sétálni, elintézi az
e-maileket, és már megy is dolgozni. Ha
melegalakításra van szükség, akkor begyújt, ha nincs, akkor hegeszt, vagy összeállítja a félkész terméket. A nagyobb megrendeléseket általában a helyszínen szereli össze. Hat körül végez, pihenni viszont
csak hétvégén tud, hiszen este árajánlatokat ír, rajzol, és akkor tervezi meg a másnapi munkát is.

Minden megrendelés
egyedi

ulcsár Bence Miskolcon, a Gábor
Áron Mûvészeti Szakközépiskolába jelentkezett grafikusnak, de
édesapja egyik jó barátjának hatására, inkább a kovácsmûhelyet választotta. A kreatív szakma nem
volt ismeretlen a családjában: édesapja címfestõ volt, de portrékat is
rajzolt, nagyapja bõrrel foglalkozott és karikás ostorokat készített.
Mivel a hagyományõrzés közel állt
hozzá, ezért a mai napig nem bánja,
hogy a kovácsmesterség irányába
indult el.

K

Az alapok nem változnak

ideje a hajléktalanok, drogosok és prostituáltak tanyája, állapota a fémtolvajoknak
is köszönhetõen folyamatosan romlik.
A sorozatos rendõri intézkedések és a
különbözõ önkormányzati
és hatósági felszólítások
ellenére sem a tulajdonos,
sem a felszámoló nem foglalkozik érdemben az
adósságokkal terhelt ingatlannal.
A szocialistákhoz közeli
volt tulajdonos cégek és a
jelenlegi offshore kötõdésû tulajdonos felelõtlensége miatt nem kerülhet veszélybe a környéken élõk
biztonsága. Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat a
rendõrség jelzései alapján és a lakossági
panaszok számának növekedése miatt
feljelentést tett közveszély okozása miatt
ismeretlen tettes ellen, és a feljelentésben
felhívta a nyomozóhatóság figyelmét arra
is, hogy a kialakult helyzet kapcsán vizsgálandó lehet az ingatlanok tulajdonosi
körének felelõssége is.

elkészíteni. Budapesten elõször csak szerencsét próbált, majd begyorsultak a dolgok: 2013-ban hozta létre a Vasverõt elõször egyéni vállalkozóként, majd év végén
már kft-t alapított.

Józsefvárosban a Mikszáth Kálmán
téren, a Pollack Mihály téren, a
Puskin utcában és a Krúdy Gyula
utcában csodálhatjuk meg a Vasverõ munkásságát díszrács, kapu,
vagy kerítés formájában. Egyik legkülönlegesebb megrendelése azonban egy hastáncosok számára készített melltartó volt, szõlõlevél
mintával.
Bár kiemelten fontosnak tartja a
hagyományõrzést, mostanában a
modern design felé is kacsingat. Szeretne egy olyan kollekciót létrehozni, ami
a lakásban található használati tárgyakat
fedi le: ágyak, székek, konyhai eszközök,
díszek formájában.
T.P.

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.

11

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

KIÁLLÍTÁS
Bészabó
András festõmûvész
Örökségünk
fény-arcai címû kiállítása
 A megnyitó idõpontja:
január 22.,
péntek, 18 óra
A kiállítást megnyitja: ifj.
Gyergyádesz László mûvészettörténész.
Közremûködnek: a Medve
színpad társulatának tagjai.
A tárlat megtekinthetõ: február 12-ig.
Tárlatvezetés: január 25., hétfõ, 18 óra – Mónus Viktor.
A belépés a kiállításra és a
hozzájuk kapcsolódó programokra díjtalan.

1089 Budapest,
Visi Imre utca 6.,
Tel.: 299-80-50
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A tárlat hétköznap 9-18 óráig
látogatható.

TÖRTÉNELEM
Jeles magyar királyaink
Dr. Tóth József történész elõadása
 január 26., kedd, 15 óra
Könyves Kálmán, a korabeli
krónikások szerint „kiváló diplomata, bölcs törvényhozó, erélyes kormányzó, a tudományban kora összes királyánál jártasabb”. Élete végéig küzdött
trónkövetelõ öccse, Álmos ellen. Folytatta Szent István és
László egyházépítõ politikáját,
és elsõként deklarálta, hogy boszorkányok nincsenek.

FOLK – FRÖCCS
Fekete Jenõ – Horváth Misi
duó koncertje

két foglalkozásra felhasználható) 4500 Ft/család.
További információ:
+36-30-538-2337
Helen Doron angol gyerekeknek
A foglalkozást Fehérné Patkós
 január 26., kedd, 19 óra
Belépõ: 1000 Ft (klubkártyával Ildikó, a Helen Doron nyelvta700 Ft)
nára tartja.
 Idõpont: csütörtök délután.
FOGLALKOZÁSAINK Jelentkezés, kapcsolat:
+36-20-931-2013,
GYEREKEKNEK
bp11@helendoron.com.
Kerekítõ foglalkozások Nagy
Éva vezetésével
FELNÕTTEKNEK
Hatha jóga órák
 Idõpont: hétfõ, 10-10.30 óra,
Kezdõ csoport: hétfõ, 10-12 óra,
Kerekítõ Mon(elsõ foglalkozás: január 25.)
dókás Móka (0Csatlakozási lehetõség mûködõ
3 éveseknek),
csoportokhoz: csütörtök, 18.15hétfõ,
10.4020.15 óra, (elsõ foglalkozás: ja11.20 óra, Kerekítõ Bábos Tor- nuár 28.) További információ:
na (1-3 éveseknek).
www.jogatan.com
Részvételi díj: Mondókás Mó- Meridián torna
ka, 1000 Ft/család/alkalom,  Idõpontok: kedd, 17-18 óráBábos Torna, 1200 Ft/család ig, csütörtök, 8-9.15-ig. Klub/alkalom.
vezetõ: Haide Éva, +36-305 alkalmas bérlet (éves, mind- 933-1060. A részvétel díjtalan.

Január 29. péntek, 18.00: ÚJÉVI KONCERT
Az est végén legyenek vendégeink egy pohár
A tizenöt éves Monarchia Szimfonikus Zenekar pezsgõre, az újesztendõ tiszteletére!
évnyitó hangversenye. Vezényel: Werner Gábor
A belépés díjtalan!

OTTHON
Bulgur, a tört búza

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Glikémiás index
emek köret, hasonlít a rizshez, de
kicsit pergõsebb az állaga. Nagy
elõnye, hogy percek alatt elkészül. Jól
átveszi az ízeket, ezért népszerûek a
belõle készült saláták, sok zöldséggel
és zöldfûszerrel. Gazdagabb rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, mint a rizs, vagy a kuszkusz.
Glikémiás indexe 46, míg a sima rizsé
70-90 körül van. Kiadós és egészséges.
Elég forró vízzel felönteni, s csak addig
fõzni, míg a folyadékot beissza magába. A csomagoláson mindig találunk
elkészítési útmutatót, mert a különbözõ méretû õrleményekhez más és más
folyadékmennyiség és párolási idõ
szükséges. Megfõzve nagyon hasonlít a
tarhonyára, ám egészségesebb, s aki
nem ismeri ezt a gabonafélét, nem fog
rájönni a cserére. Fõtt, sült és nyers
zöldséggel keverve könnyû egytálétel,
de köretnek is nagyon ízletes.
Bioboltokban, közel-keleti élelmiszereket áruló üzletekben kapható.

R

táplálékok besorolását jelenti egy nullától százig
terjedõ skálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk
alapján. Megmutatja, hogy
az adott élelmiszerben lévõ
szénhidrát milyen gyorsan
szívódik fel a szervezetben.
Az alacsony számúak lassabban és ezáltal hosszabb
ideig tartó teltségérzést okoznak. Ezek kevesebb glükózt juttatnak a szervezetünkbe, s a zsír
raktározása is minimális szinten marad. A magas számú ételek gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak.
Ezek hirtelen megemelik a vércukorés inzulinszintet, amit hamarosan a
vércukorszint leesése követ, éhségérzetet okozva. A szervezet újból táplálékért kiállt, akkor is, ha a bevitt kalória
mennyisége már bõven elég volt.
Glikémiás indexe kizárólag olyan élelmiszereknek van, melyek tartalmaznak
szénhidrátot. A húsoké, halaké 0. A feldolgozott élelmiszereké magas (cukor,

A

fehér liszt tartalmú ételek, sör, gyümölcslevek). A keményítõt nem tartalmazó zöldségeké, a fehérjetartalmú
ételeké ugyanakkor alacsony (zöld színû zöldségek, paprika, paradicsom, répa, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, grapefruit, narancs, földimogyoró,
dió, hagyma, zsírszegény tej, joghurt,
teljes kiõrlésû kenyerek és tésztafélék,
bab, lencse, keserû csoki).
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Bulgur fasírt
Hozzávalók:
25 dkg bulgur, 3 ek. liszt, 1 db sárgarépa, 2 db tojás, kakukkfû, só, bors, olaj a
sütéshez. A mártogatóhoz: 3 dl natúr
joghurt, 1 csokor petrezselyem, hagyma
felkockázva, só, fehér bors.

Elkészítés:
A bulgurt dupla mennyiségû, enyhén
sós vízben kb. 15 perc alatt puhára fõzzük. Miután langyosra hûlt, egy tálban
összekeverjük a tojásokkal, a reszelt
sárgarépával, a liszttel és a kakukkfû-

vel. Sózzuk, borsozzuk, majd a masszából
golyókat formázunk.
Egy serpenyõben olajat
forrósítunk, a fasírtokat kissé kilapítva,
mindkét oldalán pirosra sütjük. Melegen, hidegen is finom, ha a
joghurtos mártogatóval fogyasztjuk.

Miért egészséges?
Mert a bulgurnak jelentõs a B-vitamin és a
vastartalma.

JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja
 Felelõs kiadó: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit ZRt.  Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Felelõs szerkesztõ: Nedbál Miklós
 Szerkesztõk: Drégelyvári Anna, Bányai Rudolf, Szirmai Norbert, Zékány János, Topolay Gábor  Képszerkesztõ: Baranyai Attila
 Irodavezetõ: Tóth Józsefné  Fotó: Huszár Boglárka, Senger Nikolett, Nyári Gyula, Ványi Ákos
 Szerkesztõség: József krt. 59–61., Telefon: 210-4900, Fax: 788-8301, E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
 Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
 Terjeszti: a DM Hungary  Lapunkat az Observer szemlézi  ISSN 2061-1404

13

MOZAIK
Józsefvárosban is érzékelhetõ az áfacsökkentés

Téli éjszaka

A Teleki téri piacon is olcsóbb
lett a sertéshús
A Teleki téri piacon is kedvezõ irányba változtak az
árak, átlagosan 150-200 forinttal csökkent kilónként a
sertéshús ára. A januártól életbe lépõ áfacsökkentés a
tõkehúsokra vonatkozik, a szalonnafélék, a belsõségek, valamint a fej, a láb és a farok továbbra is a 27 százalékos áfakulcs alá tartozik.
alázs Tamás henteskereskedõként
dolgozik már
hosszú
évek
óta a Teleki téri
piacon. A férfi
szerint Józsefvárosban
az
emberek
nagyon alaposak
a vásárlás területén,
fontos
nekik, hogy mit, hol és mennyiért vesznek meg. „A mostani áfacsökkentés pozitívan mozdította meg a vásárlóerõt.
Több a vevõ, és jól érzékelhetõ az átlagosan kétszáz forinttal csökkentett tõkehúsok iránti kereslet” – hangsúlyozta
Balázs Tamás.
A hentes-kereskedõ hozzátette: a jelentõs áfacsökkentés
ellenére sem fogják tudni felvenni a harcot a nagy multik
áraival. „De aki valóban friss, hazai terméket szeretne, az
nem egy bevásárlóközpontban veszi meg a húst, hanem a
hentesnél, például itt, a Teleki téri piacon. Mi közvetlenül a
vágóhídról hozzuk el, majd kínáljuk vásárlóinknak a termékeinket, ezért is olyan sok a törzsvásárlónk” – emelte ki Balázs Tamás.
Sz.N.

B

Apróhirdetés
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 22 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.
FOGTECHNIKUS. Fogsor javítása, készítése, rövid határidõvel, orvosi háttérrel. VII. ker., Klauzál utca
Tel: 06-20-531-4161.
Elcserélem IX. kerületi önkormányzati, kertes sorházi lakásomat VIII. kerületi lakásra.
Tel.: 06-30-599-7439

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.
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06-30-949-29-00. E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu.
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi
Erzsébet fasor 3.

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: február 10.
A december 10-i rejtvényünk megfejtése: Ül a tél a hegy tetején, / fehér
kucsma van a fején, / a hátán meg fehér suba, / készülõdik a faluba
Nyerteseink: Kovácsné Soós Piroska, Németh Ibolya.
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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VÍZSZINTES: 1. Száll a szán az éjen, / és a fák fehéren /
meg-megrengenek – így kezdõdik Gustav Fröding, svéd költõ
(1860-1911) verse, Kosztolányi Dezsõ fordításában. A folytatás
elsõ sora. 12. Lamartine híres verse. 13. Ráskay ...; kódexmásoló
apáca. 14. Tornagyakorlat befejezõ része, a szer elhagyása. 16.
Émile Zola regénye. 18. Santa, röv. 20. Perem. 21. Párt központi
alakulata, magja. 24. Kurt …; A lipcsei Gewandhaus zenekar
karmestere. 25. Szajol határai! 26, Az asztácium vegyjele. 27.
Ülõbútor. 29. Lekvárral töltött sütemény. 30. Somogy megyei
gyógyfürdõ. 32. A Taj Mahal városa Indiában. 34. A tantál vegyjele. 35. Az idézet folytatásának második része. 37. ... Charlie;
magyar soul- és bluesénekes. 40. Pascal, röv. 41. Felsõ-ausztriai
város. 43. Energiahordozó. 44. … Aladár; Legendás nagybõgõmûvész (1939-2006). 46. Pázsit. 48. És, latinul. 49. Innen máshová. 50. ... kezekkel! 54. ... flagranti; tettenérés. 56. Olasz sportjel.
58. Királyi, röv. 59. Mikolás ...; Cseh festõ (1852-1913). 60. Milyen
nagy? 63. … nyílnak a völgyben a kerti virágok; Petõfi Sándor sora. 65. Utóvizsga, ahogy a diákok kiejtik. 66. Az idézet folytatásának harmadik, befejezõ része.
FÜGGÕLEGES: 1. Efraim és ...; József két fia a Bibliában
(írásmód szerint) 2. Restell, vonakodik megtenni. 3. Nagy síkság. 4. Talmi, hamis. 5. Apró zaj. 6. Peter …; A chicagói tanú címû film rendezõje (1929-2011). 7. A Hold közepe! 8. Albán
pénz. 9. Propter magnam gloriam ...; nagy dicsõségedért, latinul (mise a Gloria tételben). 10. A Taj Mahal városának lakója.
11. Intelligens faj a Mass Effect nevû virtuális játékban (ASARI).
15. Csodálkozás. 17. ... Satanas! Távozz tõlem, sátán! 19.
Association of Reform Zionist of America, röv. 22. Színpad, angolul (STAGE). 23. … Antal; Író, szociográfus (1933-2008). 28.
… György; Kossuth-díjas zenetörténész tudós (1926-1997). 30.
Kép, képmás, angolul (IMAGE). 31. … Ádám; A Videoton válogatott labdarúgója. 33. Dél-francia történelmi város. 36. In ...; reménybeli, latinul. 38. Egészségügyi, háztartási célokra használt
puha anyag. 39. Jól, megfelelõen. 42. Támadás a vezér ellen a
sakkban. 44. Elsõrangú, kiváló. 45. Kicsi Elemér. 47. Elsõ, eredeti, angolul (PRIME). 49. Kezdettõl fogva. 51. Egyiptomi istenség. 52. Psota ...; Kossuth-díjas színmûvésznõ. 53. Helytelen, hibás elõre haladás. 55. A neon vegyjele. 57. … Gréta; Magyar színekben versenyzõ német teniszezõ. 61. Körülbelül, röv. 62.
American Airlines, röv. 64. Azonos betûk.
Zábó Gyula
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