XXIV. évfolyam 3. szám • 2016. január 27. • Megjelenik: hetente

CSOK a családnak
Segítség az otthonteremtésben

MOZAIK
ló búcsúlevelében írta: „szeretnék élni, de
most szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek.” A Honvéd Kórházba
szállították, életét azonban nem tudták
megmenteni: január 23-án, alig 17 eszten47 éve halt mártírhalált Bauer Sándor
dõsen meghalt.
A sajtó öngyilkosságnak
Az ifjú mártír, Bauer Sándor haláláállította be tettét, indítékát elnak 47. évfordulójára emlékeztek a
hallgatta, így segélykiáltása
Nemzeti Múzeum kertjében. A fiatalakkor még nem jutott el a
ember 17 évesen önként választotta a
magyar néphez. Az akkori
halált, szavai szerint hazaszeretetbõl
rendszerre jellemzõ módon,
és az orosz megszállók elleni tiltakoa legnagyobb titokban, titzásul. Bauer Sándor emléktábláját Sákosrendõrök hada mellett
ra Botond, Józsefváros alpolgármestehelyezték végsõ nyugalomra.
re és Szilágyi Demeter önkormányzaBauer Sándor a legdrágábti képviselõ koszorúzta meg.
bat, fiatal életét áldozta fel,
hogy felhívja a figyelmet az
auer Sándor 1969. január 20-án a Nemidegen megszálló hatalomra,
zeti Múzeum kertjében benzinnel leloaz elnyomásra és a kommucsolta, majd meggyújtotta magát. Miköznista diktatúrára. Emlékét a
ben teste lángra lobbant, nemzeti színû Szilágyi Demeter képviselõ és Sára Botond alpolgármester most megkoszorúzott díszhelyezte el az emlékezés koszorúját
zászlókat lengetett. Körülötte több százan
tábla mellett Mátyás téri
gyûltek össze. Sokan próbáltak segíteni
szobra és egy róla elnevezett
rajta, de így is súlyos sérüléseket szerzett. szeretetbõl, az orosz megszállók elleni til- utca õrzi Józsefvárosban. Az ifjú mártír a
A jelenlévõknek azt mondta, tettét haza- takozásul követte el. Ahogy szüleinek szó- rákospalotai temetõben nyugszik.
T.G.

Életét adta a nemzetért
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Nagy összegû adomány a Heim Pál Kórháznak
Életmentõ készülék a kis betegeknek
12 millió forintot adott át az Együtt a
Leukémiás Gyermekekért Alapítvány a
Heim Pál Gyermekkórház onkológiai
osztályának. Az adományból egy életmentõ véralvadás-diagnosztikai készüléket vásárolnak, amely elengedhetetlen fontosságú a gyermekkori leukémia gyógyításához.
odor Zsuzsa, az Együtt a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány kurátora elmondta, hogy a 12 millió forintos adomány áldozatkész magánszemélyek és cégek segítségével gyûlt össze. „Ebbõl az
összegbõl egy modern véralvadás-diagnosztikai készüléket vásárol a kórház,
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amely a leukémiás és rákos gyermekeknél
nélkülözhetetlen az életveszélyes, vérzéses
állapotok elhárításában. A társadalmi öszszefogás és a segítõkészség olyan nagy

Józsefvárosban található a legjobb hotel
Az egyik legnépszerûbb nemzetközi
utazási portál évrõl évre rangsort készít
a legjobb szállodákról az utazók véleménye alapján. A tavalyi év visszajelzéseit figyelembe véve a legjobb magyarországi hotel a Palazzo Zichy,
amely Józsefvárosban, a Lõrinc pap téren található. A 25-ös toplistára további
három kerületi szálláshely került fel.
orra nyeri az elismeréseket a Lõrinc pap téren található Hotel Palazzo Zichy. A Magyar Értéktárba is beválasztott hotel tavaly a
Trivago.hu szálláskeresõ oldal rangsorában
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volt, hogy az adományból még gyógyszertámogatásra is tud fordítani a kórház” –
tette hozzá Fodor Zsuzsa.
Dr. Péter György, a Heim Pál Gyermekkórház hematológus fõorvosa méltatta az adomány jelentõségét. „Ez a készülék egy olyan ultramodern orvostechnikai berendezés, amely vérzés
esetén segít az orvosnak – a véralvadási rendszer mérhetõ, pontos adataira támaszkodva – egy úgynevezett
célzott véralvadási terápia kialakításában. Így a legmegfelelõbb gyógyszeres eljárás kiválasztásával célzott,
gyors vérzéscsillapítás válik lehetõvé”.
A gyermekgyógyász hangsúlyozta:
egy korszerû, minden igényt kielégítõ véralvadás-diagnosztikai készülék nélkülözhetetlen, hiánya egy beteg gyermek életébe kerülhet.
SZ.N.
lett a legjobb, idén pedig az egyik legnépszerûbb utazási oldal, a TripAdvisor látogatóinak véleménye alapján lett Magyarország elsõ számú szállodája. Az Egyesült Államokból
indult portál ma már több mint 40 nyelven –
köztük magyarul is – elérhetõ, havonta több,
mint 100 millióan véleményezik cikkeit.
„A jól kialakított szállodában érezhetõ a
megnyugtató hangulat” – jellemzi a Palazzo
Zichy-t az egyik vendég a rangsort felállító
oldalon. A legjobb 25 hazai szállodát tartalmazó toplistán további három józsefvárosi
hotel is szerepel. A kilencedik a Nagy
Templom utcai Fraser Residence Budapest,
a tizedik pedig a Blaha Lujza téri Hotel
Nemzeti Budapest lett. A lista tizenegyedik
helyére a Vajdahunyad utcai Bo18 került.

OKTATÁS

Informatikai fejlesztés a Fazekas iskolában
Új, korszerû számítógépekkel támogatta Józsefváros önkormányzata és a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium informatikai parkjának fejlesztését. A keddi ünnepélyes átadón Egry Attila alpolgármester hangsúlyozta: a nagy infrastrukturális beruházások mellett Józsefváros vezetése az oktatásra is kiemelt figyelmet fordít.

Józsefvárosi Önkormányzat és a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) összesen 35 új
számítógépet ajánlott fel a neves általános
iskola és gimnázium részére, ezzel is hozzájárulva a diákok könnyebb jövõbeli
munkaerõpiaci elhelyezkedéséhez.
Az átadón Egry Attila alpolgármester kiemelte: az önkormányzat vezetésének –
amellett, hogy támogatta az iskola eszközvásárlását – sikerült olyan partnert találnia, aki nyitott volt arra, hogy társadalmi
szerepvállalás keretében az oktatásba
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Szokolai Tibor, a Fazekas Gimnázium
megbízott intézményvezetõje büszkén
emlékeztetett arra, hogy az intézmény
1962 óta a matematikai tehetséggondozás
fellegvára. Tanulóik a hazai és nemzetközi
versenyeken, diákolimpiákon a legjobbak
között szerepelnek. Mint elmondta, az informatika tantárgy oktatásához nagy
szükségük van támogatókra, ezért is örültek neki, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat az MGYOSZ-szel karöltve segítette a
gépek beszerzését. „A támogatás is azt jelzi, hogy a kerület vezetésének fontosak a
helyi iskolák” – fogalmazott az igazgató.
Az új számítógépek nyolcmillió forintba
kerültek, az önkormányzat vezetése kétmillió forinttal támogatta a géppark korszerûsítését. A 35 új gépet az iskola informatika szaktantermében használhatják a
tanulók.
D.A.

fektessen. Az együttmûködésnek
köszönhetõen az MGYOSZ és Józsefváros önkormányzata közösen
biztosíthattak 35 új számítógépet
az iskola számára. „Ezzel elértük,
hogy a mai kornak megfelelõ informatikai eszközpark álljon rendelkezésre egy olyan iskolában, ahol
magas színvonalú az oktatás” – fogalmazott Egry Attila. Az alpolgármester hangsúlyozta: az utóbbi
években Józsefváros megmutatta,
hogy sikeresen tud megújítani városrészeket, utcákat, tereket, képes nagy
infrastrukturális beruházásokra, emellett az önkormányzat vezetése kiemelten kezeli az
oktatási ágazatot is.
Dr. Futó Péter, az MGYOSZ elnöke beszédében leszögezte: a világban egyetértés van arról, hogy
a technikai fejlõdés megállíthatatlan, elõbb-utóbb szinte mindenkinek rendelkeznie kell számítástechnikai ismeretekkel. „Nagy
örömmel támogattuk az iskolát,
Egry Attila alpolgármester, Szokolai Tibor megbízott
mert ezzel a jövõbe fektettünk
intézményvezetõ és Futó Péter, az MGYOSZ elnöke
pénzt” – mondta Futó Péter.

Fontos a szakember-utánpótlás

államtitkár az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban kiemelte: fontos a jó szakemberek utánpótlása. 17 megyébõl összesen 50
fõ került be a programba, akik között mérnök, bölcsész és jogász is van – tette hozzá.
A Józsefvárosban található KözMint mondta, a gyakorlat idõtartama egy
igazgatási és Igazságügyi Hivaév, jövõ januárban fejezõdik be, és nettó 110
talban (KIH) tartották a másoezer forintos havi ösztöndíjban részesüldik alkalommal meghirdetett
nek a résztvevõk. Az államtitkár reményét
Területi Közigazgatási Ösztönfejezte ki, hogy az érdeklõdés egyben pádíjprogram idei nyitórendezvélyaorientáltságot is jelent majd, és a megnyét. Dr. Kovács Zoltán területi
szerzett tudás birtokában hozzájárulnak a
közigazgatásért felelõs államközigazgatás hatékonyabb mûködéséhez.
titkár köszöntõjében hangsúAz államtitkár beszélt a tervezett életpályozta: a 35 év alatti, felsõfokú
lyamodell kialakításáról is. A korábbiaktól
végzettséggel rendelkezõ ötven
eltérõen ez egy teljesítményre épülõ, öszfiatal számára a program kiváló
tönzõ bérrendszer lesz, a szolgálati idõt
lehetõséget jelent a szakmai
elõtérbe helyezõ megoldással szemben.
gyakorlat megszerzésére.
Ennek érdekében – tette hozzá – ügyfélorientált államigazgatási gyakorlatot szeret„A területi közigazgatás jelentõs átalakí- lebb vigyük az állami feladatok ellátását az nénk megvalósítani, amelynek érdekében
táson ment keresztül, hiszen az a cél, hogy állampolgárokhoz” – hangsúlyozta Kovács már tettek – például a Területi Közigazga– a járások megerõsítésével – minél köze- Zoltán. A területi közigazgatásért felelõs tási Ösztöndíjprogrammal is – lépéseket.

Újra elindult a közigazgatási ösztöndíjprogram
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EGÉSZSÉGÜGY

Modern intézmény, magas szintû betegellátás az Auróra utcában
Józsefvárosiak véleménye a megújult Szent Kozma Egészségügyi Központról
Az Auróra utcai szakrendelõ
teljes körû újjáépítése az év
végén fejezõdött be, amely
szimbóluma, zászlóshajója
lett a Józsefváros újjáépül
program elemeinek. A másfél milliárd forint értékû beruházásnak köszönhetõen
kívül-belül korszerûsítették
az intézményt, a munkálatok
közben a betegellátás folyamatos volt. Az intézmény
eszközeiben, felszerelésekben is megújult: így már ideális környezetben, bõvülõ
szolgáltatásokkal várják a
betegeket. Mozgásszervi, kar-

U t c a h a n g j a Önnek mi a véleménye a felújított intézményrõl?
Varga József,
Bene Boglárka,
56 éves, karbantartó
24 éves, tanuló
Nekem nagyon tetszik,
Szép és modern lett, és
amit csináltak. Itt dolszerintem a szolgálgozóként azt mondhatatás is jobb a felújítást
tom, hogy végre egy
megelõzõ állapothoz
kulturált,
normális,
képest. Én magam is
megújult munkahelyem
úgy vagyok vele, de
lett. A felújítással pedig
másokon is azt látom,
a kerületnek is egy színfoltja lett az intézhogy jobb kedvvel jönmény. Bár még a betegeknek is újra fel
nek ide az emberek.
kell fedezni, hogy mi hol van, de rövid
idõn belül minden zökkenõmentes lesz. Kata, 70 éves,
nyugdíjas
Dancsó Enikõ,
Én 55 éve ide járok. Az
25 éves, álláskeresõ
épület esztétikailag szép
Nem tudom milyen volt
lett és a rendelések kapkorábban, mert csak
csán is elégedett vamost költöztem a kerügyok. Sokat kell ugyan
letbe. A látottakkal meg
várni, de nekem nagyon
vagyok elégedve, bár
alapos az orvosom, úgysok rendelésen még
hogy megéri várakozni.
nem jártam. A háziorvoLegtöbbször a háziorsomat már megismertem, és eddig csak voshoz jövök, de most a gyógyszertárjó tapasztalataim vannak.
ban voltam, ahol meg is oldották a problémámat.
Csomor Tibor, 47 éves, pék
1979 óta itt lakom Jó- Léner Lajos,
zsefvárosban. Szerin- 60 éves, gumis
tem nagyszerû lett az
Régóta járok ide. Ahegész. Éppen most jöhoz képest, hogy mivök a tüdõszûrésrõl, és
lyen volt korábban, a
fél percet sem kellett
felújítás elõtt, gyövárnom. Nagyon gyornyörûvé varázsolták.
san megoldották. ÖszSõt, a rendelések is
szesen öt percet tartózjobbak lettek, és nem
kodtam az épületben, mindennel elégecsak a külsõségekre
dett vagyok.
gondolok.
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diológiai és neurológiai rehabilitáció is indult, a létrehozott új infúziós kezelõhelyiség pedig tehermentesíti a
fekvõbeteg-ellátást is. Az
épület új szárnnyal bõvült: itt
kapott helyet a pulmonológiai gondozó. A hónap közepén elindult modern automata betegirányító-rendszernek
köszönhetõen pedig csökken
a várakozási idõ. A megszépült rendelõ új elnevezést is
kapott: idén január elsejétõl
az orvosok egyik védõszentje
után a Szent Kozma Egészségügyi Központ nevet viseli.
Tamás, 40 éves
Én már többször voltam itt. Akkor is, amikor az átalakítások
folytak, és akkor sem
volt semmi probléma,
gond nélkül zajlott a
felújítás is. Így, ahogy
van, tökéletes, bár néhány ember a várakozási idõ miatt panaszkodott.
Varga Andrea Virág,
30 éves, titkárnõ
Szépnek szép az épület, meg jobban is felszerelt lett, de az egészségügy maga ugyanolyan, mint volt. Tehát
az épület normálisabban néz ki, meg jobbak
lettek a feltételek és az
eszközök, de a dolgozók hozzáállása mit sem változott. Viszont ez nem helyi sajátosság, ez mindenhol ugyanúgy igaz.
Ibolya, 70 éves,
nyugalmazott gazdasági ügyintézõ
Belül is nagyon szép
lett, nemcsak kívülrõl
néz ki jól. Nagyon örülök neki, hogy megcsináltatta a VIII. kerület,
és külön köszönet érte
Kocsis Máté polgármester úrnak. Voltam
már rendelésen és valóban szembetûnõ a változás. Bár még
lehetne javítani a betegirányításon, de
majd belejönnek õk is.

KÖZÉLET

Komplex felzárkóztatásai program roma fiataloknak
Esély a sporton keresztül
Józsefvárosban jó néhány sportpálya,
sportudvar áll a gyermekek, fiatalok
rendelkezésére, iskolaidõben és azon
kívül számos lehetõség van a testmozgásra. Ez adta az ötletet Balogh István
Szilveszter önkormányzati képviselõnek ahhoz, hogy a roma gyermekek, fiatalok felzárkóztatására egy komplex,
a sporton alapuló felzárkóztatási programot hozzanak létre a kerületben. A
Magdolna negyed képviselõje elmondta: szeretne minél több támogatót szerezni az ügy mellé, és kezdeményezi Kocsis Máté polgármesternél,
hogy keressék meg azokat a lehetõségeket, amelyek a romák felzárkóztatását erõsíthetik a sporton keresztül.
képviselõ lapunknak hangsúlyozta:
Józsefváros már korábban megteremtette a polgároknak a sportolási lehetõségeket. Ezt a célt szolgálják a sportpályáink, a
sportudvarok, az általános iskolás diákjaink is rendre kiváló eredményeket érnek
el a különbözõ versenyeken. „Ez adta az öt-
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a cigányságot”– fejtette ki Balogh István Szilveszter.
Hozzátette: a sporton keresztül nemcsak a felzárkóztatás valósulhat meg, hanem a gyermekek is megtalálhatják számításukat. „Hiszem, hogy a roma
gyermekben van tehetség a
sport iránt, és a zene mellett ez
lehet az a másik terület, amiben
sokan kiteljesedhetnek majd felnõttként. Emellett nagyon fontos, hogy a sport mellett a tanulmányaikat se hanyagolják el” –
szögezte le a Magdolna negyed
Balogh István Szilveszter: A sport oktat,
képviselõje.
fegyelemre tanít, és egészségesebb életmódra nevel
Balogh István Szilveszter azt
is elmondta, elkezdte az elõkéletet ahhoz, hogy ha már létezik egy alap, a szítõ munkát a program részleteinek kidolromák felzárkóztatását is lehetne erre építe- gozására. A közeljövõben igyekszik támoni. Ha a sport irányába tereljük õket, komp- gatókat szerezni az ügy mellé, valamint
lex programot valósíthatunk meg. Hiszen a kezdeményezi Kocsis Máté polgármestersport oktat, fegyelemre tanít, és egészsége- nél, hogy keressék meg az önkormányzat
sebb életmódra szoktat rá. Ez három olyan adta lehetõségeket a sporton keresztül való
sarkalatos pont, amiben fel kell zárkóztatni felzárkóztatásra.
D.A.

Szakmai elõadássorozat társasházaknak
Biztonságban érzi magát? – Fókuszban a társasházi tûzvédelem
A Józsefvárosi Önkormányzat olyan társasházi programsorozatot indít útjára, amely a legújabb szakmai ismeretekre
készíti fel a kerületi közös képviselõket. Az elsõ szakmai
est – amelyen több elõadás is elhangzik – február 4-én lesz
a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban.
mindennapi munkában kíván segíteni Józsefváros
önkormányzata
azzal az elõadássorozattal,
amelyben a legújabb jogszabályi változásokat
mutatják be a
közös képviselõknek. Az elsõ
alkalom február
4-én, 18 órától
lesz a H13-ban – mondta lapunknak Weisz Gábor Miklós,
a programsorozatban közremûködõ Magyar Közös Képviselõk
Egyesületének (MaKKE) szakmai igazgatója. Hozzátette: a
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programok mindenki számára
közérthetõ módon ismertetik a
legújabb szakmai tudnivalókat.
Nemcsak a közös képviselõknek szólnak az elõadások, az
eseményen mindenképpen ér-

demes részt venniük azoknak a
társasházi tulajdonosoknak,
számvizsgáló bizottsági tagoknak is, akiket komolyabban foglalkoztatnak a társasházukra
vonatkozó jogszabályok és az
épületek mûszaki állapota.
Az elsõ elõadások
a tûzvédelmi szabályok változását járják
körül. Nagyon fontos kérdésrõl van
szó, csak az utóbbi
két hétben nem volt
olyan nap, hogy társasházi tûzeset ne
került volna a hírekbe – emelte ki Weisz
Gábor Miklós. Mint
hangsúlyozta: a tûzesetek minden épületben, családi házban nagy károkat, esetenként
szörnyû tragédiákat okozhatnak, amik egy-egy társasházban
hatványozottan jelentkezhetnek. A tûzesetek több mint fele
az elektromos hálózatok és a fû-

tõberendezések számlájára írható. Nem véletlen, hogy a biztosítói felmérések eredményei
is azt mutatják, hogy a tulajdonosok negyede a tûzkártól tart a
legjobban.
A szakértõ ugyanakkor leszögezte: a társasházakban élõ
több, mint 4 millió ember életés vagyonbiztonságának növelése nemcsak megfelelõ tûzvédelmi szabályzatokból és tûzriadó tervekbõl áll. Elõbb-utóbb
érdemes megkezdeni a társasházállomány mûszaki állapotának komplex és koncepcionális
felújítását is.
Az elsõ szakmai estet február 4-én, csütörtökön 18 órától
rendezik a H13-ban, a programon részt vesz Sára Botond alpolgármester is. Az
eseményen többek között a
társasházak tûzvédelmi feladatairól lesz szó, a részvétel
ingyenes.
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CSOK-ra magyar!
A legnagyobb otthonteremtési program a rendszerváltás óta
Január 1-én lépett életbe, de máris sok ezer család életének adott új reményt a
kormány Otthonteremtési Programja. A program célja, hogy minden új vagy
nagyobb otthonra vágyó magyar család olcsóbban jusson saját otthonhoz.
Több millió forinttal is olcsóbb lehet mostantól az otthonteremtés. Kapkodni
sem kell, a kormány garanciát vállalt arra, hogy a program hosszútávra szól, és
amíg ez a kormány lesz, Otthonteremtési Program is lesz.
program elindítását az
tette lehetõvé, hogy a
magyar gazdaság stabil lábakon áll, és minden ebbõl
adódó forrást a kormány
igyekszik a magyar családokhoz visszaforgatni. Egy
felmérés szerint a lakosság
több mint négyötöde támogatja az intézkedéseket. A
kormány felülrõl nyitott
kerettel tervezi a programot, tehát, aki jogosult rá,
megkapja a támogatást.

A

Kinek szól
a program?
Az Otthonteremtési Program egyformán szól a családalapítás elõtt 600 ezer, a három- vagy többgyermekesekállóknak, a még gyermektelen fiatal háza- nél pedig 10 millió forint.
soknak, a gyermeküket egyedül nevelõkHasznált lakás vásárlásánál vagy bõvítének, az örökbefogadóknak, az egygyerme- sénél az összeg a gyermekek számától és az
kes, a kétgyermekes, a három- vagy ingatlan nagyságától is függ. A támogatás
többgyermekes családoknak. Az új lakást összege ez esetben az egygyermekeseknél
építõknek vagy vásárlóknak, az új házat 40-55 nm esetén 550 ezer forint, ennél naépítõknek és vásárlóknak, a használt la- gyobb lakás esetén 600 ezer forint. A kétkást vásárlóknak, a bõvítõknek. Nekik gyermekeseknél 50-65 nm esetén 880 ezer,
mind mostantól
olcsóbb az ottÚj lakás építésekor
Használt lakás vásárlásánál
honteremtés.
vagy vásárlásakor
vagy bõvítésénél az összeg
Azok se kerülfügg az ingatlan nagyságától is
nek hátrányba, 1 gyermek 600 ezer forint
max . 600 ezer
akik
2015-ben 2 gyermek 2 millió 600 ezer forint
max. 1 millió 430 ezer
már
korábban
3
gyermek
10
millió
forint
+
10
millió
max.
2 millió 200 ezer forint
igényeltek és kapállami támogatású hitel
tak családi otthonteremtési
kedvezményt. Õk is élhetnek a most életbe 65-80 nm esetén 1,1 millió forint, 80 nm fölépett Otthonteremtési Program kedve- lött 1 millió 430 ezer forint. A háromgyerzõbb feltételeivel. Tehát, ha nekik most mekeseknél 60-75 nm esetén a támogatás 1
magasabb összeg járna, akkor a különbö- millió 320 ezer forint, 75-90 nm között 1 milzetet igényelhetik. A lakásépítési áfa lió 650 ezer forint, 90 nm fölött 2 millió 200
csökkentése természetesen mindenkinek ezer forint. Négy vagy annál több gyermek
szól, aki új lakás vásárlásán vagy új ház esetén, ha a lakás 70-85 nm közötti, akkor a
építésén gondolkodik függetlenül kortól, támogatás 1 millió 760 ezer forint, 85-100
nm esetén 2 millió 200 ezer forint, 100 nm
családi állapottól, gyermekek számától.
fölött 2 millió 750 ezer forint.
Csok, vissza nem térítendõ
Aki bõvítésben gondolkodik, annak
támogatás
tudnia kell, hogy a lakás hasznos alapteA program legtöbbet emlegetett eleme a rülete alatt a lakás bõvítési munkálatok
családi otthonteremtési kedvezmény (csok), megvalósításával elért hasznos alapterüami egy vissza nem térítendõ támogatás. letét kell érteni, és bõvítésnél a családok
Összege új lakás építésénél vagy új lakás otthonteremtési kedvezménye nem haladvásárlásánál az egygyermekeseknél 600 hatja meg a számlával igazolt bekerülési
ezer forint, a kétgyermekeseknél 2 millió költség 50 százalékát.
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A CSOK kizárólag lakás célú lakóingatlanra vehetõ igénybe, üzleti vagy egyéb célra épült ingatlanra nem. A támogatással
vásárolt lakásban, házban életvitelszerûen
kell lakni, oda be kell költözni az igénylõnek és családjának, és ezt igazolnia is kell.
Az elõírások betartását a hitelintézet és a
kormányhivatal is ellenõrizni fogja.

Kik jogosultak a csok-ra?
Erre a fiatal (gyermeket vállaló) házaspárok és gyermeket nevelõ családok
(mozaikcsaládok is) jogosultak. Itt
fontos változás, hogy a kormány szélesítette a fiatal házaspár fogalmát, mostantól az a házaspár is jogosult a családi
otthonteremtési kedvezményre, amelynél a kérelem benyújtásának idõpontjában az egyik fél még nem töltötte be a
40. életévét. Itt a támogatás mértéke
függ a gyermekek számától.
Támogatást a 20. évét még be nem
töltött gyermek – vagy nappali tagozaton tanuló 25. életévét még be nem töltött fõiskolás, egyetemista – után lehet
igényelni, és már a 24. hetet betöltött
magzat után is.
A jogosultság feltétele, hogy az igénylõ és
házastársa gazdasági bûncselekmény miatt
nem volt elítélve vagy a büntetett elõélethez
fûzõdõ joghátrányok alól már mentesült.
A CSOK-ot természetesen minden magyar állampolgár igényelheti magyarországi ingatlanra, aki megfelel a törvényi feltételeknek (pl. a 10+10 milliós támogatás esetében feltétel a 2 éves tb jogviszony, melybõl
elmúlt félév munkaviszony, az mindegy,
hogy valaki Londonból, vagy Kolozsvárról
hoz igazolást, ha EU-s tb jogviszonyt és
munkaviszonyt igazol).
A 10 millió forintos vissza nem térítendõ
támogatásnál feltétel, hogy a kérelmezõ
tartozásmentes legyen, vagyis nincs nyilvántartva a központi hitelinformációs rendszerben, vagy a tartozását már legalább egy
éve teljesítette.

10 milliós állami
támogatású hitel
A háromgyermekeseknek, illetve a három
gyermeket vállaló családoknak a 10 millió
forintos vissza nem térítendõ támogatás
mellé akár 10 millió forintos állami támogatású hitelt is biztosít a kormány új lakás vagy
új ház vásárlásához, építéséhez. A hitel
futamideje 25 év, a kamat legfeljebb 3 százalékos lehet. Az új lakásnak ez esetben legalább 60 nm-esnek, az új háznak legalább 90
nm-esnek kell lennie. Feltétele, hogy a hitel
mellett igényelték a 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt is.
Erre jogosult az a házaspár, aki a családi otthonteremtési kedvezmény iránti ké-

relem benyújtásának idõpontjában legalább három gyermeket nevel, vagy az a
fiatal gyermektelen házaspár, aki tíz éven
belül három gyermek születését vállalja;
vagy a házaspár, aki a meglévõ egy gyermeke mellé még legalább két gyermek
születését vállalja; vagy az a házaspár a
meglévõ két gyermeke mellé még legalább
egy gyermek születését vállalja. Itt fontos
tudni, hogy a gyermekvállalás örökbefogadással is teljesülhet.
A jogszabály részletesen rögzíti azokat az
eseteket, ha egészségügyi okokból vagy a
házastárs halála miatt mégsem születik meg
a vállalt gyermek(ek). Ilyenkor a gyermekvállalást teljesítettnek tekintik. Ha azonban
válás vagy egyszerû nem teljesítés miatt
nem születnek meg a gyermekek, akkor az
állami támogatást kamatostul vissza kell fizetni.
A jogosultság feltétele továbbá, hogy a
kérelem benyújtásának idõpontjában 30
napnál nem régebbi okirattal igazolni kell,
hogy saját maga – házastársak esetén legalább az egyik fél – legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve
azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás
van. A 2 éves biztosítotti idõszak számítása során a benyújtás napját megelõzõ 180
napos idõtartamnak a jogviszonyban töltött idõnek kell minõsülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idõ
nem számít bele.

Lakásépítési áfacsökkentés
Az új építésû lakások áfáját 27-rõl 5 százalékra csökkentette a kormány, ezzel önma-

gában milliókat spórolnak meg az új lakást
vásárlók, új házat építõk. Az áfacsökkentés a
legfeljebb 150 négyzetméteres hasznos alapterületû, új építésû lakásokra és legfeljebb
300 négyzetméteres hasznos alapterületû
családi házakra vonatkozik. Az adócsökkentés 4 évre, tehát 2019 végig szól. Újnak
az az ingatlan tekinthetõ, amelynek használatbavétele még nem történt meg, vagy a
használatbavétele megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem
telt el két év. A kedvezményes adókulcs alkalmazandó akkor is, ha valaki egy fõvállalkozót bízott meg a lakóingatlan építtetésé-

Új! Könnyítések
A kormány legutóbbi ülésén több könnyítésrõl is döntött, amelyeknek köszönhetõen még többen vehetik igénybe a támogatásokat.
 Nem lesz tulajdoni korlát. Az új lakások esetén nem csak a háromgyermekesenknek,
hanem az egy- és kétgyermekes családoknál sem lesz tulajdoni korlát. Így azok az egy- és
kétgyermekes családok is igényelhetik a támogatást, akiknek már van lakástulajdonuk.
 Megszûnik a 30 milliós értékhatár. Új lakás vásárlásánál és építésénél nem lesz a 10
millió forintos kedvezményes hitel feltétele az, hogy az ingatlan értéke 30 millió forint
alatti legyen. Ez Budapesten és környékén különösen fontos.
 A tetõtérberuházásokra egyértelmûbb szabály lesz, hogy világosan megkülönböztessék a használt lakás bõvítésének minõsülõ tetõtér-beépítéseket, és a több új lakás létrejöttével járó tetõteres beruházásokat.
 Megszûnnek az enegiahatékonysági elõírások. A kormány hatályon kívül helyez
minden olyan feltételt, ami az energiahatékonysággal függött össze.
 A CSOK-ot a különbözõ házasságokból, kapcsolatokból származó gyermekeket nevelõ ún. mozaikcsaládok is igényelhetik abban az esetben, ha a szülõk házasságot kötnek.
 Már nem kell felhasználni az eladott lakásból befolyt bevételt. Eltörlik azt a korábbi
szabályt, amely alapján az igénylõknek az elmúlt 5 évben eladott ingatlan eladásából
befolyt összeget fel kellett használni a lakásvásárlásnál. Ez alapján csak a különbözetre
lett volna igényelhetõ a CSOK.
 A CSOK igénylésének feltételéül szabott biztosítotti jogviszony tekintetében a felsõoktatásban tanulókra és a szakiskolai (szakmunkás) tanulókra azonos szabályokat dolgoz ki a kormány.
 Az ÁFA-visszaigénylés lehetõsége a 2015. január 1-jét követõen kiállított számlák
esetében nyílik meg.
 A közfoglalkoztatottaknak is lehetõségük lesz a CSOK igénylésére. Õk használt lakás
vásárlásához, illetve lakásfelújításhoz kaphatják meg a támogatást.
 Aki vidéken szeretne építkezni vagy házat venni, annak fontos lehet, hogy könnyebben teljesíthetõbbek lesznek az összkomfortra vonatkozó szabályok.
 A kormány támogatja az új tanyák építését, emellett a zártkertekben történõ építkezésekre is lehet majd támogatást igénybe venni.
vel és a fõvállalkozótól megvásárolja az új
ingatlant, ez ugyanis ingatlanértékesítés.
Az, aki saját maga építkezik, visszaigényelheti az áfát, ezt az építkezés során keletkezett számlákkal igazolva teheti meg
maximum 5 millió
forint értékben.
Az áfacsökkentés
önmagában is nagy
lendületet adhat a
magyar ingatlanpiacnak, amelyen 2004
és 2013 között több
mint 80 százalékkal
esett vissza a lakásépítések száma. Ennek az oka, hogy a
szocialista kormányok felszámolták
az otthonteremtési
rendszert, több mint duplájára: 12-rõl 25
százalékra emelték a lakásépítési áfát.

Ügyintézés
A CSOK igénylése a bankokban már lehetséges, hiszen az otthonteremtési programról szóló kormányrendeletek már januártól
hatályban vannak, és a bankok számára is
ismertek. A kormány ugyanakkor szeretné a lakosság számára is közérthetõbbé,
áttekinthetõbbé tenni a jogszabályokat.
Február elején ezért egységes kormányrendeletekben teszik közzé a jogi hátteret
és tájékoztatást indít róla. Az egyik rende-

let az új lakásokra, a másik pedig a használt lakásokra vonatkozik majd.

Új lakástakarékossági
rendszer
A kormány törvényjavaslatot nyújt be a
Nemzeti Otthonteremtési Közösségekrõl.
Ennek lényege, hogy azok, akik új építésû
lakást kívánnak vásárolni, egy közösséghez
csatlakozhatnak. A közösség célja, hogy 10
éven belül minden tagja lakáshoz jusson a
közösség finanszírozása segítségével. A
megtakarításokból folyamatosan építeni és
értékesíteni kell majd új lakásokat. Ez a megoldás versenyt támaszt majd a jelenlegi a lakástakarék-szövetkezetek számára, amelyeknél a jelentõs állami támogatás ellenére
alig épülnek új lakások. A kormány ezen
szeretne változtatni. Az ott elhelyezett megtakarítások a lakástakarékokhoz hasonlóan
állami támogatást élveznek majd.
A kormánypárti politikusok hangsúlyozzák, amíg ez a kormány lesz, addig Otthonteremtési Program is biztosan lesz. Ez
azért fontos üzenet, mert a baloldal 2002es kormányra kerülése után eltörölte az
elsõ Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési programot és több mint
duplájára emelték a lakásépítési áfát.
Ezek a lépések is hozzájárultak ahhoz,
hogy több mint egymillió családot devizahitelbe taszítottak.
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KULTÚRA
A Himnusz szerzõjére emlékeztünk

Felavatták a felújított Kölcsey-emléktáblát
Szimbolikus idõpontban, január 22-én, a magyar kultúra napján avatták fel
Kölcsey Ferenc felújított emléktábláját a róla elnevezett utca 1. számú házának
falán, a Palotanegyedben. Az újraavatásra a régi emléktábla megrongálódása
miatt volt szükség, az eseményen kerületi lakosok és diákok mellett Sántha
Péterné alpolgármester is részt vett, aki a helyreállítás költségeit alpolgármesteri keretébõl támogatta.
túra napjaként ünnepeljük, így
nem véletlen, hogy erre a napra
tûzték a költõ Palotanegyedben
található emléktáblájának avató
ünnepségét is.
Az
ünnepségen
Sántha Péterné méltatta Kölcsey munkásságát, majd az egybegyûlt kerületi lakosok
és józsefvárosi diákok
közösen elszavalták a
Himnuszt. A verset
irodalmi kvíz követte,
Az avató ünnepségen Sántha Péterné alpolgármester
melyet az alpolgármesméltatta Kölcsey Ferenc munkásságát
ter asszony rögtönzött
a nebulóknak, a helyes
ölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejez- válaszokat csokoládéval jutalmazte be legnagyobb hatású mûvét, a va. A megemlékezés nemzeti
Himnuszt, amely Erkel Ferenc megzenésí- imánk eléneklésével és koszorútésével Magyarország nemzeti himnuszá- zással zárult, a Józsefvárosi Önvá vált. Ezt a napot 1989. óta a magyar kul- kormányzat koszorúját Sántha

Péterné helyezte el a költõ megújult emléktáblájánál.
Az emléktábla újraavatására azért volt
szükség, mert az eredeti alkotás súlyosan
megsérült, a Beck Ö. Fülöp, a költõt ábrázoló dombormûvével díszített márványlap helyrehozhatatlanul megrongálódott.
Egy kerületi lakos kezdeményezésére – a
Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával, és Sántha Péterné alpolgármesteri keretébõl fölajánlott anyagi segítséggel – az
eredetivel megegyezõ új táblát faragtak, és
a dombormûvel – amely sérülésmentes
maradt – visszahelyezték azt a Kölcsey utca és a József körút találkozásánál lévõ ház
falára.
Z.J.

K

Szendrey Júlia-ereklyét állítottak ki

tó-helyettes és Ajkay Alinka egyetemi docens elõadásában. A történetekbõl többek
között kiderült az is, hogy Szendrey Júlia
naplója – amelyrõl Krúdy Gyula azt terjesztette, hogy a koporsóba tették Júlia mellé – valójában Júlia korábbi udvarlója, Tóth József, második férje
Horvát Árpád és barátja, Krúdy
Gyula birtokában volt egészen
addig, amíg az örökösök az Országos Széchényi Könyvtárnak
adományozták. Az elõadások
során a résztvevõk érdekes legendákat hallhattak Szendrey
Júlia gyermekeinek életútjáról,
a Petõfi segesvári eltûnése után
Csorba László a Petõfi Sándornak hitt
felbukkanó ál-Petõfikrõl és az
barguzini csontokról tartott elõadást
egyesek által Petõfinek hitt barguzini holttestrõl. Bár a vállmint a tizenkét pont, és más XIX. század- kendõ csak január 22-én volt látható, a
ból származó – a kor nõi szerepeit meg- kamarakiállítás január 28-áig megtekintheidézõ – mûtárgyak is láthatók. A minitár- tõ, aznap ráadásul egy kerekasztal-beszéllat mellett a szervezõk izgalmas történe- getés során ismertetik meg Szendrey Júlia
tekkel is készültek Csorba László, a MNM naplójának új kiadását is.
fõigazgatója, Császtvay Tünde fõigazgaB.R.

Legendák Petõfirõl és feleségérõl a Nemzeti Múzeumban
Eddig soha ki nem állított relikviával, minitárlattal és izgalmas elõadásokkal készült a Magyar Nemzeti
Múzeum a magyar kultúra napjára.
Egyetlen napra közkinccsé tették
Szendrey Júlia vállkendõjét, valamint izgalmas Petõfi- és Szendreylegendákat is hallhatott a múzeumban a publikum.
magyar kultúra napjára igazi kuriózummal készült a Magyar Nemzeti
Múzeum (MNM). Szendrey Júlia naplójának új kiadása kapcsán egy soha ki nem
állított ereklyét, Júlia kasmír vállkendõjét
– amelyet 1844-ben egyik barátnõjének
ajándékozott – tárták egyetlen napra a
publikum elé. A relikvia mellett a látogatók megtekinthettek egy kamarakiállítást
is, amelyen férje, Petõfi Sándor kokárdája,
tollának hegye és pecsétnyomója, vala-

A

www.jozsefvaros.hu
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MOZAIK
Egy délután a kultúra jegyében

Irodalmi szalon a H13-ban
Színes programmal várták a szervezõk az irodalmat kedvelõ közönséget január 22-én, pénteken Irodalmi Szalon címû rendezvényükre a
Horánszky utcai Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. A magyar kultúra napi eseményen a Tarka Színpad elõadása és Asztalos
Levente Juhász Gyula-estje mellett
érdekes beszélgetést is hallhattak
az érdeklõdõk, melyen Rák Kati
színésznõ, és Szentesi József borász, a hazai pezsgõkultúra egyik
legelkötelezettebb támogatója is
részt vett.
gész délutánt betöltõ kulturális programra gyûltek össze az érdeklõdõk a
H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban január 22-én, a magyar kultúra
napján, a Palotanegyedben. A rendezvény elsõ felvonásaként a Linka Ágnes

E

szerkesztõ-riporter vezette Memoriter
Klub tagjai adták elõ verseiket és prózai
mûveiket, de Márai Sándor és Tollas Tibor mûveket is élvezhetett a hallgatóság.
Ezt követõen az õrmezei Tarka Színpad:
A nõk, a nõk… címû, humoros jelenetek-

bõl és kuplékból álló elõadása szórakoztatta a nagyérdemût, Köllõ Miklós rendezõ-koreográfus rendezésében.
A mûsor következõ részében Asztalos
Levente Juhász Gyula-estje idézte meg a
Józsefvárosban is élt híres szegedi költõ klasszikus mûveit, a
versek közti szünetekben
Szántó Lajos zongoramûvész
játékát élvezhette a publikum.
A nagysikerû produkcióhoz az
elõadónak gratulált Gyulányi
Eugénia, kerületünk közismert
Jenci nénije, az ország legöregebb ma is aktív színésznõje,
aki idén tölti be 101. életévét.
Az est lezárásaként a Linka
Ágnes vezette kerekasztal-beszélgetésen vallott hivatásáról
és életérõl a zenés darabok
ünnepelt sztárja: Rák Kati színésznõ, Szabó Emese, a budaörsi Suhajda Cukrászda tulajdonosa, a
neves század eleji cukrászdinasztia felélesztõje és Szentesi József borász, a Borászok borásza cím birtokosa, a magyar
kézmûves pezsgõkészítés úttörõ alakja.
Z.J.

Fókuszban a gyermekek

A magyar kultúra napja a Kesztyûgyárban
A Kesztyûgyár Közösségi Házban is programokat szerveztek a magyar
kultúra napja tiszteletére. A fiatalokat játékos feladatok várták, az irodalom mellett érintve a zene területét is. A programra nem csak a gyermekek, hanem a szülõk is kíváncsiak voltak.
emus Gábor, a Kesztyûgyár Közösségi Ház programkoordinátora elmondta, hogy a jeles nap alkalmából a gyermekek a kultúra több ágában is felmérhették
tudásukat. Az irodalom, a vizuális kultúra,
a zene, sõt még a helyismeret is hangsúlyt
kapott a játékos feladványoknál. A legnagyobb sikert az a feladat érte el a fiatalok
körében, amelyben a kötelezõ olvasmányok könyvborítóit kellett összepárosítani
az írókkal. A kicsik élvezték azt a próbát is,

D

Felhívás
Kéményellenõrzés
Józsefvárosban
Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. tájékoztatja a lakosságot a 2016-os évi
kéményellenõrzések tervezett ütemérõl.
A társaság ingyenes szolgáltatás keretében SMS-ben és e-mailben is értesíti a józsefvárosiakat a kéményseprés pontos
idõpontjáról.

A

amikor ismert képzõmûvészeti alkotásokat kellett puzzle-ból kirakni. „A
gyermekek kedvelték a programot,
és meg is dicsértük õket, hiszen nagyon tájékozottak a magyar kultúra
területén” – hangsúlyozta Demus
Gábor.
A kesztyûgyári programra nem csak a egy kézmûves foglalkozáson is, amelyen
fiatalabbak, hanem a szülõk is kíváncsiak egy kis könyvet készíthettek el a szervezõk
voltak. Õk is kipróbálhatták tudásukat az segítségével.
este folyamán. A gyermekek részt vehettek
SZ.N.
józsefvárosiakkal. Ezért nemcsak hirdetményeken tájékoztatja a lakosságot,
hanem a www.kemenysepro.hu oldalon regisztrált ügyfeleknek ingyenesen
értesítést küld a kéményseprés pontos
idõpontjáról. Akik igényelték ezt a szolgáltatást, azoknak az ellenõrzés elõtt 7
nappal e-mailben, 3 nappal elõtte pedig
SMS-ben küldenek értesítõt.
A tervezett idõpontokról a Fõvárosi
A Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. a Kéményseprõipari Kft. 061-999-06-64-es
vizsgálatok érdekében a lehetõ legszéle- ügyfélszolgálati telefonszámán tájékosebb körben igyekszik együttmûködni a zódhat.
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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.

6-os körzet
A megelõzés
a legfontosabb
Név: Asztalos Dávid
Rang: rendõr fõtörzsõrmester
Telefon: 06-70-489-35-49
E-mail:
AsztalosD@budapest.police.hu
Terület: Mátyás tér, Bauer Sándor utca, Teleki tér, Dobozi utca, Lujza utca,
Nagy váltást szeretett volna, ezért váKarácsony Sándor utca, Horváth Mihály
lasztotta Józsefvárost. „Amikor ideérkeztér
tem, tudtam, hogy itt lesz mit tenni” –
Asztalos Dávid 10 éve rendõr. József- kezdte a beszélgetést Asztalos Dávid. Kovárosba 2011-ben került, saját kérésé- rábbi állomáshelyén is KMB-s volt, így itt
re. Korábban egy nyugodt vidéki is az lett. A körzeti megbízott szerinte egy
rendõrõrsön volt körzeti megbízott, 3 univerzális rendõr. „Kapcsolatot tartunk
falu tartozott hozzá. Szakmai szem- az önkormányzattal, a társszervekkel, az
pontból viszont egy mozgalmasabb iskolákkal, gyakran járunk lakossági fóruhelyre vágyott. Mint mondja, a meg- mokra, és ha kell, besegítünk a járõröknek,
elõzésben hisz, ezért munkájában is illetve ott helyettesítünk, ahol szükség van
erre fekteti a hangsúlyt.
ránk” – mondja a fõtörzsõrmester.

Rendõrségi hírek
Öt percen belül elfogták
Egy Diószegi Sámuel utcai ház földszintjén a 31 éves gyanúsított, H. Mihály január 20-án éjjel megszólított egy nõt, hogy
pénzt kérjen tõle. Mivel a sértett ezt nem teljesítette, megragadta a ruházatát, megütötte és megfenyegette, hogy megszúrja.
Az ütéstõl földre rogyott nõ kabátzsebébõl kivette a pénztárcát
és a mobiltelefont. A nõ az utcában található mobil rendõrségi
konténerhez szaladt, és segítséget kért. Az épületet átvizsgálva a
rendõrök a padlásfeljárónál elbújva találták meg H. Mihályt.

Verekedés a villamosmegállóban
Csoportos garázdaság miatt eljárást folytat a józsefvárosi rendõrkapitányság L. János és másik három személy ellen. A gyanúsítottak január 8-án, az éjjeli órákban a Blaha Lujza téri villamosmegállóban elõzetes szóváltást követõen összeverekedtek.
A cselekményt a kerületben szolgálatot teljesítõ rendõrök vették észre, majd a helyszínen el is fogták a verekedõket.

Mobilt akart rabolni egy nõ
Mobiljával a kezében sétált a sértett a II. János Pál Pápa téren január 9-én este, amikor P. Viktória megfogta a telefont és felszólította a tulajdonosát, hogy engedje el azt. Mivel a mobil tulajdonosa a kérésnek nem tett eleget, ezért P. Viktória a hajánál fogva
a földre rántotta és megrugdosta. A verekedõ P. Viktóriát egy
arra járó megzavarta, így a telefont nem sikerült megszereznie.
A sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, egyik ujja is
eltört. Az elkövetõt a kerületi rendõrök a helyszínen elfogták.
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Asztalos Dávid a személyes kapcsolatokban hisz. „Olyan információk is eljutnak így hozzánk, amelyek máshogyan nem, mert az emberek nem mindig tudják, kit keressenek” – meséli.
Megelõzõ jelleggel plakátokat ragasztott ki az elérhetõségeivel a körzetében
lévõ házakban. Ennek hatására érkezett
egy bejelentés, hogy az egyik házban
kábítószert terjesztettek, ezt továbbította az akciócsoportnak, és lett is belõle
egy sikeres intézkedés. „Ha jól tudom, a
terjesztõk elõzetes letartóztatásba kerültek” – emlékezett vissza a fõtörzsõrmester.
Sok jogi esete is van, amely nem a rendõrséghez tartozik, ilyen a fõbérlõ-albérlõ vita
és sokszor hívják családi problémákhoz is.
„Ezekben az esetekben felveszem a kapcsolatot a megfelelõ társszervekkel” – teszi
hozzá a fõtörzsõrmester.
Szerinte sok probléma megelõzhetõ tanácsadással: az emberek hajlamosak azt
hinni, hogy bûncselekmény csak mással
történhet meg, ezért gyakran óvatlanok.
B.R.

Drogterjesztõket fogtak el
a Népszínház utcában
Összesen 658,3 gramm kábítószergyanús anyagot, és
több mint másfél millió forint készpénzt találtak és foglaltak le két személynél, akiket egy Népszínház utcai sörözõben fogtak el.
gy Népszínház utcai sörözõben árult
rendszeresen kábítószert és új pszichoaktív
anyagot V. József és
társa, H. Katalin. A józsefvárosi rendõrség
kábítószer-ellenes akciócsoportja január 20án délelõtt csapott le a
kocsmára. A gyanúsítottakat elõállították a kerületi rendõrkapitányságra, ahol kihallgatták õket. A páros józsefvárosi lakásán és a ruházatuk átvizsgálásakor a nyomozók 501 gramm
zöld színû és 157,3 gramm fehér színû kábítószergyanús anyagot – az elõzetes szakvélemény szerint „biofüvet” és „kristályt”
– találtak és foglaltak le. Ezeken felül több mint másfél millió forint értékû készpénz és valuta volt a gyanúsítottaknál. A két
személy ellen kábítószer-kereskedelem és új, pszichoaktív
anyaggal visszaélés gyanúja miatt eljárás indult.

E

KULTÚRA
Örökségünk fény-arcai

Bészabó András kiállítása a Józsefvárosi Galériában
„Örökségünk fény-arcai” címmel látható a Józsefvárosi Galériában Bészabó
András festõmûvész kiállítása, amelyet ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész nyitott meg január 22-én. A magyar kultúra napján zsúfolásig megtelt a józsefvárosi kiállítóterem, ahol a festményeken kívül a Medve Színház tagjai által
elõadott Ady-versek is bensõséges hangulatot teremtettek.
hallgat és olvas, amelyek ihletet
adnak számára. A költõ üzenete és
a festõ képzelete egy új képi világot hoz létre, amely egyedülállóvá
teszi a mûveit. „Amikor belépek ebbe a galériába, akkor otthon érzem magam.
De nem csak itt, hanem Józsefvárosban is otthon vagyok” – emelte ki a festõmûvész.
A kiállítást ifj. Gyergyádesz László mûvészetA mûvész egész Józsefvárosban otthon érzi magát
történész nyitotta meg. „A
festõ a magyarság kereszészabó András festõmûvész alkotásai- ténység elõtti kultúráját összekapból nyílt kiállítás a Józsefvárosi Galéri- csolja a mai, illetve az ezeréves keában. A mûvész a megnyitó után elmond- resztény kultúrával. Tudatos mûta, hogy alkotás közben Ady-verseket vészeti világról van szó, melynek

célja a közvetítés” – hangsúlyozta a mûvészettörténész.
Szabó Erzsébet, a Józsefvárosi Galéria
kulturális igazgatója elmondta, hogy a
magyar kultúra napját nem is ünnepelhették volna méltóbban, mint Bészabó András festményeinek kiállításával. „A józsefvárosi közönség nagyon hálás volt, hogy
elhoztuk nekik a neves festõmûvészt, akivel beszélgethettek is” – tette hozzá Szabó
Erzsébet.
Az Örökségünk fény-arcai címû kiállítás február 12-ig tekinthetõ meg a Józsefvárosi Galériában.
SZ.N.

B

A kerület fáradhatatlan krónikása
Egy józsefvárosi polgár naplójegyzetei
Szappanyos Tamás idén ünnepli 81. születésnapját. A Palotanegyedben lakó, kitûnõ egészségnek örvendõ úr 7 esztendõs kora óta készít naplójegyzeteket, melyek elsõ része – másfél évtizednyi idõt felölelõ szakasz – kötetbe rendezve a közelmúltban jelent meg a Kairosz Kiadónál.

Szappanyos Tamás teljes naplója
húszezer oldalon õrzi az emlékeket

zámos idõs ember él Józsefvárosban,
aki ebben a városrészben élte le egész
életét, minden bizonnyal olyanok is vannak közöttük, akik gyermekkoruktól fogva
ugyanabban a lakásban laknak, de csak nagyon kevesük vezet szorgalmasan naplót
életérõl és a kerületrõl kisiskolás kora óta.

S

Ezen kevesek egyike – ha nem
az egyetlen – Szappanyos Tamás,
akinek Naplókönyv – Így éltünk
mi címû kötete 2015 decemberében jelent meg a Kairosz Kiadó
gondozásában, amely a szerzõ –
egy kisiskolásból fiatal férfivá serdülõ tõsgyökeres józsefvárosi polgár – 1942 és 1956 közötti válogatott naplójegyzeteit tartalmazza. A
huszadik század talán legmozgalmasabb, politikai, társadalmi változásokban bõvelkedõ idõszaka
elevenedik meg e könyv lapjain:
átélhetjük Budapest ostromát és a
háború után újjáéledõ fõváros
mindennapjait, betekintést kapunk, hogyan zajlott az élet az ötvenes években, de
az 1956-os forradalom kerületi eseményeit
is nyomon követhetjük a naplót olvasva.
Szappanyos úr aktív évei nagyobb részében a légiforgalomban dolgozott. Munkájából adódóan a világ számos pontján meg-

fordult, több idegen nyelven kitûnõen beszél – elmondása szerint nyelvérzékét mûfordító édesanyjától örökölte – ám sohasem fordult meg a fejében, hogy elhagyja
Józsefvárosi otthonát és máshol keressen
boldogulást. „Az ember önmagában hordja a boldogságot” – vallja, és a mai napig
töretlen lelkesedéssel vezeti naplóját, mindennap készít feljegyzéseket, most épp az
508-as számú füzetbe rója a sorokat.
A szerzõ Baross utcai otthonában – ahová
1926-ban költöztek a szülei – a könyvespolcon sorakozik 25 kötetbe kötve a húszezer
oldalnyi kéziratos napló, amely az elmúlt
73 év személyes krónikáját tartalmazza, és
amely kerületünk, és az itt élõ emberek

krónikája is egyben. Bár a felnõttkor eseményeit tartalmazó, 1956 utáni jegyzetek
kiadása még várat magára, kétségtelen,
hogy akik olvasták az elsõ kötetet, megjelenését türelmetlenül várják.
Z.J.
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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 kiállítás megtekinthetõ:
2016. január 22 február 12.
A belépés a kiállításra díjtalan.
A tárlat hétköznap 9-18 óráig
látogatható.

JÓZSEFVÁROSI
SZABADEGYETEM
Kellermayer Miklós egyetemi tanár, professzor emeritus
„…csak az én helyzetem ostoba” címû elõadása
 január 29., péntek, 18 óra
„Hiszek, hogy értsek, értek,
hogy higgyek”, mondta Szent
Ágoston. Intelme ellenére a tudomány és az istenhit szétvált,
sõt egymással szembekerült.
Emiatt Tolsztoj több mint öt
éven át az öngyilkosság gondolatától szenvedett, s megírta
Gyónás címû remekmûvét.
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kalom. 5 alkalmas bérlet (éves,
mindkét foglalkozásra felhasználható) 4500 Ft/család.
További információ: +36-30538-2337.
Helen Doron-féle angolóra
gyerekeknek
A foglalkozást Fehérné Patkós Ildikó, a Helen Doron
nyelvtanára tartja.
 Idõpont: csütörtök délután.
Jelentkezés, kapcsolat:
+36-20-931-2013,
bp11@helendoron.com.

„…a világon minden, szerves
és szervetlen, rendkívül okosan van felépítve, csakis az én
helyzetem ostoba”, állítja benne. Vagyis tökéletes minden,
ami a tökéletes, ésszerû és célszerû törvényi renden belül létezik, csak mi, emberi személyek nem.
Belépõ: 500 Ft (klubkártyával
400 Ft).
Mûvészi torna Óbuda Mozgásmûvészeti Iskola – 4 éves
FOGLALKOZÁSAINK kortól iskolás korig
 Idõpontok: hétfõ és szerda
GYEREKEKNEK
délután.
Kerekítõ
A foglalkozásokat Solti Eszter
foglalkozások Nagy Éva
vezeti.
vezetésével
Bõvebb információ:
+36-20-946-0848, 200-0138,
 Idõpont: hétfõ, 10.00-10.30
iroda@omisk.hu,
óra: Kerekítõ
www.omisk.hu.
Mondókás
Móka (0-3 éveFELNÕTTEKNEK
seknek), hétfõ,
Hatha jóga órák
10.40-11.20 óra: Kerekítõ Bábos  Kezdõ csoport:
Torna (1-3 éveseknek). Rész- hétfõ, 10-12 óra.
vételi díj: Mondókás Móka Csatlakozási lehetõség már
1000 Ft/család/alkalom, Bá- mûködõ kezdõ csoportokhoz:
bos Torna 1200 Ft/család/al- csütörtök, 18.15-20.15 óra.

(Elsõ foglalkozás: jan. 28.)
További információ:
www.jogatan.com,
info@jogatan.com.
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:
+36-30-444-7569.
Meridián torna
 Idõpontok: kedd, 17-18
óráig, csütörtök, 8-9.15-ig.
Klubvezetõ: Haide Éva,
+36-30-933-1060.
A részvétel díjtalan. További
információ: +36-30-933-1060,
www.312.hu.
Örömtánc szenior korúaknak
Õsz Zsuzsannával (tánctanár,
gyógytestnevelõ)
 Idõpont: hétfõ, 14.30-15.30,
További információ:
+36-30-444-7569.
Belépés klubkártyával díjtalan, klubkártya nélkül: 300
Ft/alkalom.

OTTHON
Leggings,
a cicanadrág

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

vek óta nagy divat, nagyon kényelmes, praktikus viselet. Sztrecss
anyagból készült farmerváltozatát is sokan hordják,
s így a nadrágok legnagyobb konkurenciái lettek.
Mivel teljes mértékben kihozza lábunk vonalát, kizárólag a formás lábúak válasszák. Hosszú felsõrészszel hordjuk, ami legalább a
feneket fedi. Rövid pólóval
hordani tilos, hacsak nem
vagyunk húszévesek és
modellalkatúak. Iskolába,
munkahelyre hordhatjuk
balerina topánkával, sportcipõvel. Kötött kardigánnal, blézerrel is csinos. Tunikával variálva alkalmi viselet lehet. Hideg idõben
ruhához viselhetjük harisnya helyett, bélelt változata
kellemesen melegít. Ha buliba megyünk, nyitott cipõvel, körömcipõvel nõies.
Télen magas szárú csizmával nagyon kecses.

É

Datolyaszilva,
az istenek gyümölcse
haron, khaki, lótusz szilva,
virginiai szilva, lichi paradicsom és még ki tudja, hány
néven illetik ezt az Ázsiából
származó gyümölcsöt. Ebben
a téli idõszakban üde színfoltja lehet a konyhánknak, fenséges ízével az egész családot leveheti a lábáról. Héja narancssárga, fényes, húsa hasonló
színû, de kissé áttetszõ. Magja
nincs. Nem a legolcsóbb gyü-

S

mölcsök közé tartozik,
azonban mindenképpen megéri néha költeni
rá, hiszen nagyon finom
és számos jótékony hatása van. Hajnövekedés
serkentésére, a szájon
kialakult sebek gyógyítására, a légutak kezelésére, torokfájásra,
torokgyulladásra,
hörghurut tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyír. A
vásárlásnál sérülésmentes
példányokat vegyünk. Utó-

érõ gyümölcs, nyugodtan válasszunk éretlenebbet, de csak
akkor fogyasszuk, amikor már
teljesen megpuhult.

csökkenti a görcsöket és
gyulladásokat, sõt a rákos
ás néven vörös tea,
megbetegedések elleni harcegy dél-afrikai cserban is szerepet játszhat.
je zsenge hajtásaiból kéSzámtalan más problészül. Egyre nagyobb népmánkra is megoldást jelentszerûségnek örvend hahet. Hatóanyagai enyhítik a
zánkban is, mert nemcsak
fejfájást, csökkentik a mafinom, hanem nagyon
gas vérnyomást, erõsítik a
egészséges is. Koffeincsontokat, segítik az emészmentes, mégis élénkítõ,
tést és álmatlanság ellen is
frissítõ és nyugtató hatáskiváló. Zsírégetõ és anyagsal bír, így bátran ihatjuk a nap bármely szaka- csere-serkentõ hatása miatt a fogyókúrázókszában. Antioxidáns, így gátolja az öregedést, nak is elõnyös ital.
Kiss Éva

A rooibos tea

M

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

4 ek. zselatin, fél bögre hideg rooibos tea,
3 bögre forró rooibos tea, méz vagy édesítõ ízlés szerint, egy csipet só.

gyük a hûtõbe. Dermedés után
szeleteljük fel a kívánt nagyságra. Egyszerû, nem túl kalóriadús, mutatós desszert, ha
édességre vágyunk. Tálaláskor
kandírozott gyümölcsökkel díszíthetjük.

Elkészítése:

Miért egészséges?

Rooibos teazselé
Hozzávalók:

A rooibos teát fõzzük erõsre. A hideg teába áztassuk be a 4 ek. zselatint és a csipetnyi sót. A forró teába a mézet tegyük
bele, hogy felolvadjon. Ha már langyos,

a zselatinos teát keverjük hozzá. Formákba vagy egy nagyobb tálba öntsük és te-

Mert a rooibos tea gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben: kalcium, mangán, fluor, cink,
magnézium, réz található benne.
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REJTVÉNY
Téli sorok

VÍZSZINTES: 1. Gyurkovics Tibor (1931-2008) Hómanó címû versébõl idézünk. Az elsõ rész. 13. Farmermárka. 14. Roston
sült ételeket ehetünk itt. 15. Csertõi ...; Paksi FC futballcsapatának edzõje 16. Finn férfinév, a Kalevalában is szerepel. 18. Alapszín. 19. Angol kettõs betû. 20. Az idézet második része. 22. Fanyar erdei gyümölcs. 24. Jakov Gotovac (1895-1982) horvát zeneszerzõ operahõse. 25. Santa, röv. 26. Ruha- és függönydísz is lehet. 28. A szélein vörös! 29. Az idézet negyedik része. 30. István
ritkább becézése. 31. Kottát elsõ látásra lejátszató, elénekeltetõ.
34. Martin …; 1960-ban olimpiai bajnok német rövidtávfutó. 36.
Rés. 37. A bór és a kálium vegyjele. 38. A vízszintestõl lefelé tér
el. 39. Habzó ital, népiesen. 41. Német névelõ. 44. Fél menü! 46.
Hannibál népe. 47… Filkins; minden idõk egyik legmagasabb
életkort megért embere, az USA-ban élt (1815-1928). 48. A király
Szophoklész Antigonéjában. 50. BAZ megyei kisközség lakója.
52. Központi címregiszter, röv.
FÜGGÕLEGES: … Kazan; az Édentõl keletre címû film ren-

Apróhirdetés
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átvesszük. VI. Andrássy út 16. Tel.:
266-4154. Nyitva: H-Sz.: 10-17-ig,
Cs.: 10-19-ig.
Gyógypedikûrt, manikûrt vállalok,
hívásra házhoz megyek. Ingyen kiszállás. Tel.: 06-30-242-9507.
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.
A Harminckettesek terén, a
hentesüzletben ÁFA-csökkenés
miatt a sertéshús folyamatosan
899 Ft. Várjuk szeretettel!
Nyitva.: H.: 7-16-ig, K-P.: 7-17-ig
Szo.: 7-13-ig.
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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.
Nagyobbra cserélném Alföldi utcai 42,5 nm-es önkormányzati
(megvásárolható), magasföldszinti,
komfortos lakásom. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-30-664-1102.
Elcserélem IX. kerületi önkormányzati kertes sorházi lakásomat VIII. kerületi lakásra. Tel.: 06-30-599-7439.
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 06-70-550-0269.

dezõje. 2. Ügybuzgó, agilis. 3. Tiltakozás két szavas kifejezése. 4.
Bihar…; Békés megyei község. 5. Alain Robbe-… (1922-2008);
francia író, filmrendezõ. 6. Magyar és olasz autójelzés. 7. Alajos,
idegen változatban. 8. A tallium vegyjele. 9. Azt’ akkor mi van?
(két szó) 10. Szól a kakas, Zala megyei tájszóval. 11. Errefele! 12.
Élet. 17. Román terepjáró gépkocsi. 21. … Béla (1928-2011); magyar irodalomtörténész, József Attila-kutató. 23. … Masa mosodája; Varga Katalin meséje. 27. Fél sajt! 28. Az idézet ötödik, befejezõ része. 29. Amit a sav csinál. 30. Pakisztán sportjele. 31. Az
idézet harmadik része. 32. Rátipor. 33. Tenor fõszereplõ Pietro
Mascagni Parasztbecsület címû operájában. 35. Latin kettõs betû.
37. Szakma, üzletág, angolul (BRANCH). 40. Német makettgyártó cég (ROBBE) 41. Zenés lírai mûfaj. 42. Erkölcstan. 43.
Rész, németül (TEIL). 45. Herélt fiatal kos. 49. Perecvég! 50. Az
argon vegyjele. 51. Költõi sóhaj.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: február 27.
A december 18-i rejtvényünk megfejtése: Téli éj csillaga, / rézharang
dallama, / friss kalács illata / a karácsonyt hirdetik.
Nyerteseink: Mayer Lászlóné, Dr. Rátótiné Görög Ágnes.
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETÉS

VASS LAJOS KÓRUS

Farsangi koncert és mulatság
Tréfás kis „semmiségek”
Vezényel: Bárd Judit, Szûcs Dániel
Közremûködik: Horváth Levente
Idõpont: február 6., 17 óra.
Helyszín: 1085 Bp., Kõfaragó u. 12.
Belépõ: 1.000 Ft, jelmezt viselõknek 200 Ft.
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