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Egy éve adtuk ki elõször a kerület elõzõ
évét összefoglaló kiadványt, Józsefváros
2010 címmel. Már akkor is sokan jelezték,
a kerületi ügyeket rendszeresen figyelõk-
nek is meglepõ volt egyben látni, hogy mi-
lyen sok minden történt, pedig ez csak egy
rövid kivonat. 

Ezért döntöttünk úgy, hogy 2011 legje-
lentõsebb eseményeit is egy ilyen kiadvány
keretében mutatjuk be. Megújult utcák,
gyalogátkelõk, javuló közbiztonság, a Tele-
ki téri piac lebontása, egy új egyetem indu-
lása, felújított intézmények, fesztiválok,
koncertek. Még végig gondolni is hosszú –
és éppen ezért jó érzés. Józsefváros épül,

fejlõdik. És ezt nem csak az a közel 4000 döntés támasztja alá, amit a kép-
viselõtestület és a bizottságok hoztak a tavalyi év során, hanem ami sokkal
fontosabb, a mindennapok tapasztalata is. A tavalyi év legnagyobb eredmé-
nyérõl, a LÉLEK Programról pedig még nem is beszéltünk.

A közbiztonság évében a legtöbb pénzt és energiát arra fordítottuk,
hogy javuljon a kerületben a közbiztonság, a köztisztaság. Nem csak a
rendõrséget támogattuk, de átalakítottuk a szervezeti rendszert is, hogy
még hatékonyabb legyen a bûnmegelõzés. Ráadásul, hogy ne csak a szigo-
rításokat említsem, több tucat olyan hajléktalannal kerültünk kapcsolatba,
akik Józsefvárosban veszítették el otthonukat és elindultunk egy közös
úton, a bajból való kilábalás felé.

Kívánom, hogy ezt a kiadványt
forgatva, számos hasznos és ér-
dekes információt találjanak.

Amit pedig az idei évvel kap-
csolatban ígérhetek, Józsefváros
tovább épül.

dr. Kocsis Máté
polgármester
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Kedves Józsefvárosiak!
Tátrai Tibor lett Józsefváros díszpolgára

2011-ben. Az ismert és méltán népszerû gi-

tármûvész a Nemzeti Múzeum Dísztermé-

ben vette át kitüntetését. A József napon

megrendezett eseményen más kitüntetése-

ket is átadtak a kerület vezetõi, így a Jó

Sport emlékérmet, a Józsefvárosi Aranyko-

szorú díjat, a Józsefvárosért díjat és a Jó-

zsefvárosi Becsületkeresztet is.

„Józsefvárosban sok kitüntetésre érdemes em-
ber van, ezért is évrõl évre abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy nagyon nehezen

döntünk, ki legyen az idei kitüntetett.” – mondta beszédében Kocsis Máté. A pol-
gármester hangsúlyozta, azért fontosak ezek a kitüntetések, hogy legyen nyoma
annak, ha valaki a kerületben alkot maradandót. „Büszkék vagyunk rájuk!” –
emelte ki, majd hozzátette: fontos, hogy a
kitüntetõ úgy tudja átadni a díjakat, hogy
felnéz a kitüntetettekre. Tátrai Tibor vas-
taps kíséretében vehette át Díszpolgári cí-
mét. „Tibusz” több mint 30 éve él a kerü-
letben, így kiemelkedõ munkájával József-
város hírnevét is öregbíti. Elsõ profi zene-
kara a Kárpátia volt 1969-ben. A követke-
zõ évben tagja lett a Tûzkerék zenekar-
nak, ezután következett a Juventus, majd
Orszáczky Jackie hívta a Syrius együttes-
be játszani. Késõbb zenélt Török Ádám-
mal a Miniben, majd az Olympia zenekar-
ban Charlieval, s ebbõl a formációból ala-
kult a Generál együttes. Az Új Skorpió-
ban együtt játszott Frenreisz Károllyal,
Szûcs Antal Gáborral. A Skorpió feloszlá-
sa után a Hobo Blues Band-be ment. A
rendkívül aktív mûvész jelenleg a Latin
duó és a Tátrai Trend együttes gitárosa. 

Díszpolgár 2011
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Már 2011-ben megszületett a
döntés arról, hogy megala-
kul a Nemzeti Közszolgála-

ti Egyetem (NKE), majd elfogadta az
Országgyûlés az egyetem létesítésérõl
szóló javaslatot, amelynek keretében a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, a Rendõrtiszti Fõiskola és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Közigazga-
tás-tudományi Karának jogutódjaként
2012. január 1-jén létrejövõ NKE Jó-
zsefvárosba költözik.

A tervek szerint az intézmény –
amely 2012. január óta már mûködik –
olyan felsõfokú közszolgálati szakem-
bereket képez, akik az új generációját
adhatják annak a jó államnak, amely-
nek kialakításán a kormány megalaku-
lása óta dolgozik. A Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen folyó képzés a köz-
igazgatás, a rendvédelem, a honvéde-
lem és a nemzetvédelem területén
szolgálja az utánpótlás biztosítását. 

Józsefvárosba, a Diószeghy utcába
költözik a BRFK Rendészettudomá-
nyi kar kiképzõépülete is, a rendõr-
tiszti kollégiumot pedig a mellette
fekvõ üres állami tulajdonú telken
építik fel. Ezzel nem csak az utcakép,
de a közbiztonság is javul majd. A je-
lenleg a Ludovika épületében találha-
tó Magyar Természettudományi Mú-
zeum ideiglenesen az épületben ma-
rad, a Bárka Színház pedig Egyetemi
Színpaddá alakul, új díszletraktárt és
próbatermet kap a vele szomszédos
épületben.

Új egyetem költözik a kerületbe Köztársaság térbõl 
II. János Pál pápa tér

Az egykori Köztársaság
téren, a volt MSZP
székház falán he-

lyezte el az új táblát Ko-
csis Máté. Mielõtt ki-
rakta a megváltozott
nevet és áthúzta a
korábbit, elmondta,
úgy véli, az új elne-
vezés semmiféle
társadalmi és politi-
kai vitát nem vált-
hat ki. Hozzátette,
hogy kezdetektõl tá-
mogatta az átneve-
zést, mert II. János Pál
pápa személye „min-
denki számára elfoga-
dott, elismert és vitán felül
álló”. A szerelést megelõzõen
úgy fogalmazott: „Szép nap a mai,
módom lesz megfúrni az egykori
MSZP pártszékházat, és feltenni rá egy
új táblát”. A polgármester hangsúlyoz-
ta, reméli, a következõ lépés az lesz,
hogy „a tér valóban egy pápáról elne-
vezett térhez méltó külsõt is kap”.

Hozzátette, ehhez a fõpolgár-
mester elvi támogatását is

megkapta. 
A régi Erdélyi utcát

Bauer Sándorról ne-
vezték el. A fiatal
mártír halál halt au-
tószerelõ fiú akkor
lett ismert amikor
az emberi jogok el-
tiprása és a kom-
munista önkény el-
len való tiltakozása
jeléül 1969. január

20-án egy óra után
néhány perccel a

Nemzeti Múzeum
kertjében felgyújtotta

magát. Búcsúlevele szerint
szeretett volna élni, „de most

szénné égett holt testemre van
szüksége a nemzetnek”. Szemtanúknak
azt válaszolták, hogy miért tette, azt
válaszolta, hogy hazaszeretetbõl, tilta-
kozásból az orosz megszállók ellen.
Kórházba szállították, de életét már
nem tudták megmenteni.

A Fõvárosi Közgyûlés április 27-én döntött több budapesti közterület át-

nevezésérõl, ekkor szavazták meg azt is, hogy a korábbi Köztársaság tér a

II. János Pál pápa nevet vegye fel. A VIII. kerületben az Erdélyi utcát is át-

nevezték, amely már a Bauer Sándor utca nevet viseli. Júliusban kikerültek

a házfalakra az új utcanév táblák is. Az elsõt a polgármester maga rakta fel. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a

hozzá kapcsolódó épületek megépítésé-

nek köszönhetõen az Orczy-negyed

gyors és nagy léptékû fejlesztésen megy

keresztül a következõ 3 évben. De ez

senkit nem fog megakadályozni a park lá-

togatásában, hiszen az építkezések elle-

nére az Orczy-park kisebb korlátozások-

kal ugyan, de folyamatosan nyitva marad.



Az elsõ helyi
népszavazás

Közel tízezer ember szavazott Jó-
zsefváros elsõ helyi népszavazásán

2011. szeptember 25-én. Itt a válasz-
adók 90 százaléka arról biztosí-
totta a polgármestert, hogy
a hajléktalan ügy megol-
dásával kapcsolatban
jónak tartja az irányt,
amerre elindult a ke-
rület. A referendu-
mon három kérdésre
adhattak választ a ke-
rületiek. Az elsõ kérdés-
re – Támogatja-e Ön, hogy
hatályban maradjon Józsefváros

Képviselõ-testületének kukázást tiltó ren-
delete? – a válaszadók 85,9 százaléka vá-
laszolt igennel, a második kérdéssel –
Támogatja-e Ön, hogy Józsefváros Képvi-
selõ-testülete rendeletben tiltsa meg József-
városban a közterületen történõ életvitel-
szerû lakhatást? – a kerületiek 88 száza-
léka értett egyet, míg a harmadik kér-

désnél a – Támogatja-e Ön, hogy
Józsefváros polgármestere még

az idei évben tárgyalásokat
folytasson a Fõvárosi Ön-
kormányzat vezetésével
a hajléktalan ellátás
színvonalának emelése
és a kerület – hajlékta-

lanokkal kapcsolatos –
tehermentesítése érdeké-

ben? – válaszadók 94,5 szá-
zaléka szavazott igennel.
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Atanévnyitó ünnepségek
keretében adta át Ko-
csis Máté, a felújított is-

kolákat, illetve óvodákat. A
Molnár Ferenc Általános Iskola
teteje már teljesen megújult, a
Németh László Általános Isko-
lában pedig az eresz csatorna-
rendszert és  a homlokzatot újí-
tották fel, míg a Bláthy Ottó ut-
cai Kincskeresõ Óvodában a te-
tõ felújítás mellett játszóudvart
is kialakítottak. A Vajda Péter utcai Ál-
talános Iskolában több tantermet átépí-
tettek és megerõsítették a födémet. A
Pitypang Óvodában új játékteret épí-
tettek, illetve a kerítés is megújult,
ahogy a Hétszínvirág Óvodában is új
játszóudvar épült, de itt a fûtés-rend-

szer is megújult, illetve a pincét is leszi-
getelték. A Szivárvány Óvodában a víz-
csatorna vezetékeket kicserélték, addig
a Várunk Rád Óvodában szép új játszó
udvart kaptak a gyerekek, leszigetelték
a pincét és zárt fûtési rendszert alakí-
tottak ki.

2011 óta színvonalas sportpá-
lyán játszhatnak a gyerekek
Káptalanfüreden a Józsefvárosi
Önkormányzat gyermek-üdül-
tetõjében is. Évek óta tervezték
ezt a csaknem 20 millió forintos
beruházást, amelynek köszön-
hetõen a sportpálya kispályás
focihoz, kosárlabdázáshoz, láb-
tengóhoz és még számos labda-
játékhoz kiváló felületet nyújt.

Megújultak az intézmények

A tavalyi õszt is szebb, biztonságosabb, és energiatakarékosabb iskolákban

kezdték meg a diákok. 2011-ben összesen 300 millió forintot költött a kerület

9 intézményének fejlesztésére. Ezzel együtt több mint egy milliárd forintot köl-

tött a Józsefvárosi Önkormányzat a kerület iskoláinak és óvodáink felújítására.

Kocsis Máté a népszavazást követõ reggelen emlékeztetett, azért döntött a
népszavazás kiírása mellett, mert civil szervezetek az utcán tüntettek a kuká-
zási rendelet visszavonásáért,
azonban Józsefvárosban csak ak-
kor vonnak vissza rendeletet, ha
azt a kerületiek kérik. Ezzel
szemben közel tízezer ember biz-
tosította támogatásáról a kerület
vezetését. A polgármester hozzá-
tette: Tízezer ember véleményét
kötelezõ figyelembe venni. Ko-
csis ekkor mutatta be a LÉLEK
Programot, amely szeptember
26-án indult el a kerületben.

Tízezer ember



Megnyitotta kapuit a LÉLEK Ház

A LÉLEK Ház megnyitóján
Kocsis Máté mellett részt vett
Soltész Miklós, a a NEFMI
szociális, család- és ifjúság-
ügyért felelõs államtitkára.
Kiemelte, a 2012-es költségve-
tésben az állam 8,5 milliárd
fordít hajléktalan ellátásra,
amely több mint amennyit az
idõsekre, vagy a civil szférára.
Az államtitkár elmondta, örül
a LÉLEK Programnak, ame-

lyet egy jó kezdeményezésnek tart, és fél milliárd forintot fordítanak a fõvárosi
hajléktalanok problémáinak kezelésére.

Hozzátette: a józsefvárosi elképzelések végrehajtására együttmûködési megálla-
podást kötöttek az önkormányzattal, és aláírnak egy a csaknem 150 millió forintos
támogatási szerzõdést, amellyel lehetõvé teszi a program kiterjesztését. Soltész ki-
jelentette, azokat az alternatív és új megoldásokat keresik, amelyek összekötik a se-
gítségeket – és a LÉLEK Programot ilyennek találták..

Új élet

Az elsõ beköltözõk között volt, aki több évtized után pakolhatta be szerény cso-
magját a saját szekrényébe. Saját ágyukban halhattak, majd másnap felvették a
munkát a Józsefvárosi Városüzemeltetõ Szolgálatnál.

A LÉLEK-Házban kezdtek
új életet. Fõznek maguknak,
takarítanak, beszélgetnek mun-
ka után.  A házat az önkor-
mányzat által vásárolt felszere-
lések mellett adományokból
rendezték be. Egy kollégium
jellegû szállás ez, ahol 4 ágyas
szobákban laknak. Televízió
nincs, így esténként beszélget-
nek, játszanak. Közösség ková-
csolódik.
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2011 szeptemberében elindult a Lakha-
tási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási,
Egzisztencia-teremtési Közösségi Prog-
ram. Röviden, a Józsefvárosi LÉLEK
Program. A kerület önként vállalt fel-
adatként indította el szeptember 26-án,
amely azokat a hajléktalanokat segíti,
akik a kerületben veszítették el otthonu-
kat. A testileg, lelkileg leromlott állapo-
tú emberek részére különleges progra-
mot dolgozott ki egy szakmai csoport.
Ennek keretében megszervezték orvosi
ellátásukat, segítették hivatalos ügyeik
intézését és a kerületben mûködõ egy-
házak támogatásával lelki gon-
dozói tevékenység keretében
igyekeztek helyreállítani embe-
ri méltóságukat és önbizalmu-
kat. Emellett fizikai és mentális
állapotuknak megfelelõ mun-
kát és lakhatást is biztosítanak
számukra, amennyiben együtt-
mûködnek az önkormányzat-
tal. A program természetesen
2012-ben is folytatódik.

Józsefváros vezetése elsõ ütemben 61
millió forintot különített el a hajlékta-
lanok felzárkóztatására. Ez tartalmazza
emberi élethez méltó szálláshelyek ki-
alakítását 34 fõ részére, a szociális mun-
kások bérét, a szükséges eszközök be-
szerzését, a lakhatási és rezsi kiadáso-
kat, a programban részt vevõ hajlékta-
lanok munkabérét és járulékait, vala-
mint a program koordinációs irodájá-
nak (LÉLEK-Pont) kialakítási költsé-
geit. A programot támogatja a Nemze-
ti Erõforrás Minisztérium is. A kerület
és a minisztérium együttmûködési
megállapodást kötött az elképzelések
végrehajtására, amelynek keretében
egy 150 millió forintos támogatási szer-
zõdés is létrejött. Ennek a programnak
a keretében indult el tavaly év évégén
egy nagy bérleményellenõrzés, amely-
nek egyik fõ célja volt a hajléktalanná
válás megelõzése, hiszen a családokhoz
ellátogató munkatársak a nehéz hely-
zetben lévõknek tanácsokat és segítsé-
get is adtak a bajból való kilábaláshoz.

Mentés másként – Józsefvárosi LÉLEK Program



Több százmillió forinttal támogatta a

Józsefvárosi Önkormányzat a kerületi

rendõrkapitányságot. Ez a támogatás

nem csak a kerület életében, de Buda-

pest többi részéhez képest is példaér-

tékû. Miután a kerületi rendõrök gyak-

ran egy évtizede üzemben lévõ számí-

tógépekkel dolgoztak, óriási segítséget

nyújtott nekik az a 12,4 millió forint,

amit informatikai fejlesztésre kaptak.

Ebbõl az összegbõl számítógépeket és

multimédiás eszközöket vásároltak. 

10 millió forintból 6 új járõrautót vet-
tek, ezzel is növelve a járõrözés hatékony-
ságát, míg szintén 10 millió forintot kap-
tak a mûködéshez szükséges mûszaki, iro-
dai és írószerbeszerzésére, illetve tovább-
képzésekre, rendezvényre. 8,5 millió fo-
rintból újult meg a kapitányság bejárati
portálja, de ebbõl finanszíroztak külön-

bözõ személyi jellegû kiadásokat és többi
között a LÉLEK Program miatt szüksé-
ges túlszolgálatok kifizetését is.

A tavalyi év során 7049 feljelentés érke-
zett, 8536 esetben rendeltek el nyomo-
zást és 8528 befejezett ügyet regisztráltak
a kerületi rendõrségen. 2288 vádemelésre
került sor az elõzõ évben, 20164 eredmé-
nyes nyomozást fejeztek be, míg 5136
nyomozást eredménytelenül fejeztek be. 

Betöréses lopás 697
Gépkocsi feltörés 674
Rablás 183
Gépkocsi lopás 71
Visszaélés kábítószerrel 482
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Astatisztikák szerint egy-
re több autós választ
olyan megoldást, ami

nem igényel készpénzt. Míg az
érmés fizetésbõl származó be-
vétel csökkent 2011-ben, addig
a mobillal vásárolt parkolóje-
gyekbõl származó bevételek és
a chip-es fizetések is erõteljes
növekedést mutattak. Az össz-
bevétel 2010-hez képest 10 szá-
zalékkal, összesen 39,5 millió forinttal
emelkedett – ami más parkolás-üze-
meltetõk eredményeihez képest egye-
dülálló. Tavaly óta lehetõség van arra,
hogy egy háztartás több parkolási
matricát is igényeljen. 2011-ben több
mint 3600 engedélyt adott ki az ok-
mányiroda.

A parkolási bevételekbõl biztonság-
technikai eszközöket vásárolt a kerület.
Az alsó tagozatos kisdiákok láthatósági
mellényt kaptak „Józsefváros vigyáz
rám!” felirattal, három nagy forgalmú
iskola környezetében pedig új, bizton-
ságosabb gyalogátkelõket festettek fel.
A Somogyi Béla, a Vajda Péter, és a

Deák Diák Általános Iskola kö-
zelében nem csak jobban lehet
látni a zebrákat, de forgalomlas-
sító beruházásokat is végeztek.

Annak köszönhetõen, hogy a
parkolási bevételek Józsefváros-
nál maradtak, 12 új, napelemes
parkolójegy kiadó automatát is
beszerzett a kerület, amelyek a
Palotanegyed legfrekventáltabb
pontjaira kerültek.

10

Sikeres parkolás – változó tendenciák

Immár két éve üzemelteti Józsefváros önállóan a közterületi parkolást.

Míg a 2010-es esztendõ is sokkal magasabb bevétellel zárult, mint ameny-

nyi a korábbi üzemeltetõtõl befolyt a kerület kasszájába, a tavalyi év felül-

múlta a kezdeti eredményeket is. A tavalyi évet közel 409 millió forintnyi

parkolási bevétellel zárta a kerület.

Rendõrségi munka a kerületben

A kiemelt bûncselekmények 
statisztikája a következõ 

a rendõrségi jelentés szerint:
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AKisfalu Vagyongaz-
dálkodó társaság a

Józsefvárosi Önkormány-
zat gazdasági társasága-
ként végzi feladatait. Ezek
egy része az önkormány-
zati tulajdonban lévõ épü-
letek, lakások és nem lakás
célú helyiségek, továbbá
üres telkek, üzemi épüle-
tek hasznosítása, kezelése,
üzemeltetése mûszaki fel-
ügyelete, de õk kezelik a
parkokat, játszótereket,
kutyafuttatókat is. A Kis-
falu Kft. foglalkozik a fel-

újítási, bontási,
egyéb beruházási
feladatok bonyolí-
tásával, mûszaki el-
lenõrzésével, továbbá a
háziorvosi rendelõk, és a
kerület intézményeinek
üzemeltetési, karbantartá-
si, és gyorsszolgálati tevé-
kenységével is. 

Feladataik közé tartozik
a helyiség-bérbeadás, la-
kás- és helyiségértékesí-
tés, tulajdonosi képviselet
is. Tavaly 5 árverés kereté-
ben 58 lakást hirdettek

meg, amelybõl 58-at sike-
rült is eladni, míg 20 meg-
hirdetett helyiségbõl 11
talált vevõre. Mindebbõl
az önkormányzat bevétele
több mint 314,6 millió fo-
rint volt. Az eladott helyi-
ségek közül 6 volt olyan,
amely rossz mûszaki álla-
pota miatt kevesebb mint
10 millió forintért kelt el.
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Józsefváros is lét-
rehozta a kerüle-
ti lakosokat ked-

vezményre jogosító
kártyáját, a Józsefvá-
ros Kártyát. A nagy-
vállalatoknál már lát-
hattuk, milyen sike-
resek tudnak lenni a
kedvezményre jogo-
sító, vagy pontgyûjtõ
kártyák. A megtaka-
rításra ösztönzõ prog-
ramok töretlen népszerûségnek
örvendenek mind a mai napig. A
képviselõ-testület november ele-
jén döntött róla, így minden aka-
dály elhárult a Józsefváros Kártya
januári bevezetése elõl. A kártya-
tulajdonosok ma már több tucat
helyen vásárolhatnak kedvezmé-
nyesen.

A kis plasztikkártyához bárki
hozzájuthat, aki a kerületben ál-
landó lakcímmel rendelkezik, és
már betöltötte 18. életévét. Az in-
gyenes kártyát igényelni lehet sze-
mélyesen, az önkormányzat ügy-
félszolgálatán, az ideiglenes kár-
tyaigénylõ pontokon – a Kesztyû-
gyárban, a kerületi iskolákban, az
egészségügyi és szociális intézmé-
nyekben, vagy a kerület honlap-
ján, az interneten keresztül.

Az önkormányzat olyan vállalkozások

jelentkezését is várja, akik szívesen

csatlakoznának a hálózathoz. A kártya

célja, hogy a kerületi lakosok kedvez-

ményekhez jussanak a kerületi boltok-

ban, üzletekben, szolgáltatások igény-

be vételekor, ezzel egy idõben pedig a

józsefvárosi üzleteket részesítik

elõnyben.

Vagyongazdálkodás

Megalakult a Józsefváros Városüze-
meltetési Szolgálat (JVSZ). Ah-

hoz, hogy ez az új szervezet hatékonyan
tudjon mûködni számos átalakításra
volt szükség az önkormányzat rendsze-
rében. Az önkormányzat különbözõ
szervezeteinél lévõ feladatokat a képvi-
selõ-testület a Józsefvárosi Városüze-
meltetési Szolgálathoz rendelte. A cél
egy egységes szemléletû és irányítású,
hatékonyabb szervezet mûködtetése.
A testület elfogadta a VárosKÉP progra-

mot, amelynek célja, hogy a lehetõ leg-
rövidebb idõn belül tereink, utcáink tisz-
ták, rendezettek legyenek. A program le-
bonyolítását a Városüzemeltetési Szol-
gálatra bízták a képviselõk. Ennek kere-
tében átgondolták és új módszerekkel
szervezték meg a takarítást, a parkosítást,
az úthibák javítását, és megerõsítették a
kerületi közrendvédelmet is.

A cégvezetés célként tûzte ki, megelõ-
zik, hogy a deviancia visszatérjen a terek-
re. El akarják érni, hogy mind a park-
fenntartásban, mind az úthibák kijavítá-
sánál, a takarításnál egyre erõsebb és ru-
galmasabb legyen a mûködés. A napi fel-
adatok mellett munkát biztosítnak a LÉ-
LEK Program kapcsán a kerületben haj-
léktalanná vált embereknek is.

Rendezett, otthonos közterületek

Elindult 
a VárosKÉP program

KKKKeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnyyyyeeeesssseeeennnn  vvvváááássssáááárrrroooollllhhhhaaaattttuuuunnnnkkkk

Elindult a Józsefváros Kártya
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Négy új gyalogátkelõ helyet adtak át a körzetek képviselõi. A veszélyes keresztezõdé-
sekben egy-egy új zebrát festettek fel, a II. János Pál pápa téren a Kun utca és a Do-
logház utca találkozásánál, a Magdolna utca és a Karácsony Sándor utcánál, valamint
a Diószeghy utcában a Kõris utcánál. Az akadálymentesített zebráknál vezetõsávot is
kialakítottak, ezzel segítve a vakokat és gyengén látókat. A megfelelõ éjszakai megvi-
lágítás kialakításához cserélni kellett a lámpatesteket, így a gyalogátkelõk már teljesen
megfelelnek a mai követelményeknek. A tervezési és engedélyezési és kivitelezési

munkák összesen 5 millió forintba kerületek.

14

Új utak, sétálóutcák és gyalogátkelõk

Új burkolatot kapott a Futó utca Horváth Mihály téri szakasza. A környéken zajló épít-
kezések miatt leromlott az útszakasz, ráadásul a tér sarkánál álló új irodaház építése köz-
ben a szegélyek elmozdultak, az útfelület pedig csak foltokban kapott javításokat és a
közmûszerelvények állapota is rossz volt már. A szakasz végig aszfaltburkolatot kapott,
sõt a tér felõli oldalon nagykockakõ burkolatú parkoló épült, míg a másik oldalon is ki-
alakítottak több parkolóhelyet, valamint újra-
festették az útburkolati jeleket. A felújítási mun-
kálatok mintegy 8,8 millió forintba kerültek.

Megújult a Kálvária téren a Dankó utca-Ba-
ross utca összekötõ szakasza. A nagykockakõ
burkolaton az idõk folyamán megsüllyedt és a
teherbírása sem felelt meg a nagy forgalom-
nak. A Kisfalu Kft. javaslatára a teljes szakasz új burkolatot kapott, a használható kövek-
bõl új szegély és vízelvezetõ épült, összesen 13,2 millió forintból.

A Gyulai Pál utca Rákóczi úti szerviz út és Kõ-
faragó utca közötti szakasza az Európa Belvá-
rosa Program keretén újult meg. A Rákóczi út
és Stáhly utca közötti szakasz sétáló utca lett,
de még a megújulás elõtt a Fõvárosi Vízmûvek
kicserélte a régi, elöregedett vezetékeket és át-

építették a közvilágítási hálózatot is. A kivitelezést mintegy 180 millió forintból va-
lósult meg, amelynek 42 százalékát európai uniós támogatásból finanszírozták.

Megújul 
a Teleki tér

Több mint 50 évnyi
mûködés után any-
nyira leromlott a

Teleki téri piac állapota,
hogy lehetetlen volt tovább
üzemeltetni. Az engedélyek
megújítása, a problémák fol-
tozgatása helyett a kerület
vezetõsége úgy döntött, egy
szebb, modernebb, de a jó-
zsefvárosi közönséget ugyan-
úgy kiszolgáló piacot építe-
nek. Sikerült kidolgozni egy
olyan konstrukciót a Teleki
téri piac megújítására, hogy
semmilyen költséget nem
kell sem az árusokra, sem a
vásárlókra terhelni – az ön-
kormányzat mindezt önerõ-
bõl viszi véghez. 

Az átmeneti idõre, amíg
épül az új piac, egy ideigle-
nes helyszínt jelöltek ki a

szomszédos, Karácsony Sándor utca és a Szerdahe-
lyi utca sarkán álló telken. Itt 36 konténerben dol-
goznak tovább az árusok, az új piac megnyitásáig. 

A Józsefvárosi Önkormányzat azért, hogy az újjá-
építéshez szükséges hiányzó forrásokat megszerez-
ze, a régi piac telkét felosztotta és egy részét egy
külsõ ajánlattevõnek értékesítette. A pályázaton a
LIDL Magyarország nyert, így õk nyithatnak üzle-
tet a megújult piac mellett. A nyertesnek szigorú
feltételeknek kell eleget tennie, így például kizáró-
lag az önkormányzattal együttes tervek alapján
építhet, és figyelembe kell vennie a piac hagyomá-
nyait, a szolgáltatásokat igénybevevõk körét és igé-
nyeit valamint a jelenlegi, az elsõsorban élelmiszer
kereskedelmi funkciók megtartását.

Az egyik cél, hogy megszûn-
jön a kocsmahangulat. A pol-
gármester már a felújítás beje-
lentésekor hangsúlyozta, az
rendben van, ha a kocsmák
nyitva vannak este, de a kizáró-
lag olcsó italt árusító helyeket
meg kell szüntetni. Leszögezte:
az új piacépületet úgy fogják ki-
alakítani, hogy erre ne legyen
lehetõség.



167 ezer ügyfél az Okmányirodán

Aszámadatok is alátámasztják, hogy
nagy népszerûségnek örvend a Jó-

zsefvárosi Okmányiroda és Ügyfélszol-
gálat. Tavaly 167.500 fõ intézte itt ügye-
it, ami naponta átlagosan 670 fõt jelent.
Egy év alatt több mint 20 ezer lakcím-
kártyát és 11 ezer személyigazolványt
adtak ki, ezt követték a vezetõi engedé-
lyek (5742), majd az útlevelek, amelybõl
3891-et igényeltek csak a kerületben. Az
elmúlt esztendõben több mint 16300

anyakönyv született, ebbõl a legtöbb a
születéseké, több mint 7100, halotti
anyakönyvi kivonat pedig 1900 volt.
2011-ben 158-an kötöttek házasságot
Józsefvárosban, míg bejegyzett élettár-
si kapcsolatot 3 esetben regisztráltak.
Az egyéb anyakönyvi események kö-
zött tartják nyilván a válásokat, hazai
anyakönyvezéseket, családjogi ügyeket,
és az állampolgársági esküt, amelyek-
bõl összesen 7166 volt.
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2011. szeptember 26-tól a szabály-
sértési hatóság 24 órás munkarend-
ben üzemelt egészen az év végéig. A
nap 24 órájában állították elõ a sza-
bálysértõket, és folytatják le a sza-
bálysértési eljárást a közterület rend-
jét megsértõkkel szemben – például
a közterületen szeszesitalt fogyasz-
tókkal, a közterületet szennyezõk-
kel, a szipuzókkal, a közterületet
engedély nélkül, rendeltetés elle-
nesen használókkal szemben. Az
elõállított személyek között az át-
lag családapától a hajléktalanokon
át az egyetemistáig sokan megfor-
dultak, magyar és külföldi sze-
mélyek egyaránt.
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Fõépítészi Iroda

A kerület arcáért
felelõsek

Régi hiányosságot pótolt a testület a helyi ér-
tékvédelmi rendelet megalkotásával, amely

lehetõvé teszi Józsefváros meghatározó épületei-
nek védelmét. Eddig 5 épület kapott védelmet, de
folyik az adatgyûjtés, így hamarosan valamennyi
arra érdemes épületet „levédik”. Megalakult a he-
lyi építészeti-mûszaki tervtanács is, amely a kerü-
let területén folyó építési engedélyköteles beruhá-
zások építészeti terveit véleményezi, hogy jó mi-
nõségû, a helyhez illõ épületek készüljenek.

Számos változás lesz a kerületben 2012-ben,
ezek elõkészítésében a Fõépítészi Irodának is na-
gyon sok teendõje volt. Ilyen projekt lesz a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem kapcsán a Ludovika és
az Orczy-negyed átépítése, de a Blaha Lujza tér
megújítása kapcsán folyamatos egyeztetéseik vol-
tak a beruházóval, a tervezõvel és a Fõvárossal is.

Több mint 2800 
új üzlet

Az Általános Igazgatási Irodán
2011-ben összesen 2804 új üzlet
üzemeltetõt vettek nyilvántartás-
ba, ezzel szemben 310 üzemelte-
tõ jelentette be tevékenységének
megszüntetését. Szálláshelyek te-
kintetében is nõtt a forgalom.
Összesen 22 szálláshelyet vettek
nyilvántartásba és csupán 2 szál-
láshely szûnt meg. 

A vendéglátóhelyeket is 
a Hatósági ügyosztály ellenõrzi

Munkában a Hatósági ügyosztály

Az Általános Igazgatási Iroda által 
kezelt ügyek 2011-ben

Tavaly mintegy 4800 szabálysértési eljárás indult a kerületben, ebbõl ezerötszá-

zat hatóság elé állítás keretében a Déri Miksa utcai 24 órában mûködõ szabály-

sértési irodában folytattak le. Tavaly a statisztikák szerint a leggyakrabban el-

követett szabálysértés a közterületi szeszesital fogyasztás volt.



AJózsefvárosi Közös-
ségi Házak Non-
profit Kft, 2011-re

kitûzött célja volt, hogy
menedzselje a Kesztyûgyár
Közösségi Házat, és a VIII.
kerületi lakosok számára
olyan programokat, képzé-
seket valósítson meg, ame-
lyek a helyi igényekre ad-
nak kielégítõ választ, illetve
segítséget. A régiek mellett
tavaly több új programot indítottak el, amelyek nagyon biztató eredményeket mu-
tatnak. Ezek közül is fontos kiemelni a United Way Alapítvány pályázatának segít-
ségével létrejött órarendbe iktatott élményoktatást a kerületi iskolások részére, ahol
több mint 200 gyermek vett érszt. Ez egyrészt azért példaértékû, mert olyan mód-
szerrel tanít, amely eddig még ismeretlen volt, másrészt az iskolák és a Kesztyûgyár
Közösségi Ház szoros együttmûködését hozták.

A régi programok közül figyelemre méltó az állásbörze, amelyet Czomba Sándor
a nemzetgazdasági minisztérium foglalkoztatásért felelõs államtitkára és Kocsis
Máté nyitott meg. A rendezvényre több száz érdeklõdõ érkezett, és egyre több

munkakeresõ talált állást.
Továbbá a saját oktatások,
és a nõi csoport is fejlõdõ
létszámot mutatott, amely-
re más kerületekbõl is ér-
keztek a Kesztyûgyárba,
hogy segítséget kérjenek.

Kétség kívül a lakosság
számára a legemlékezete-
sebb a Magdolna Napok
voltak, amelyre 2011-ben
közel 2000 kerületi lakos lá-
togatott el.
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Józsefváros legtehetségesebb tanulói
az elmúlt tanévben 90 kerületi tanul-

mányi versenyen mérték össze tudásu-
kat, összesen 1314 tanuló részvételével,
matematika, helyesírás, fizika, kémia,
vers-és prózamondás, népdaléneklés,
angol, német, rajz, állatkerti biológia,
térképhasználati, könyvtárhasználati,
történelem, informatika, technika, élet-
vitel, KRESZ, játékos sport, versenye-
ken egyéni és csoportos kategóriában is.
Mozgékony diákokkal büszkélkedhet a
kerület, hiszen 12 sportágban 3500 ta-

nuló vett részt különbözõ sportverse-
nyeken. A Bárka Színházban megtartott
Éneklõ Ifjúság hangversenyen pedig 444
tanuló énekelt.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
valamint a kerületi önkormányzat együtt-
mûködési megállapodást kötött Józsefvá-
ros lakosságának élelmiszer segélyezésé-
re, így 2011-ben két alkalommal összesen
55 tonna élelmiszert osztottak szét. Ezt
követõen pedig karácsony elõtt, decem-
ber 23-án 500 fenyõt osztott ki az önkor-
mányzat a szeretet ünnepére.

18

Atavalyi évben is szám-
talan döntés született,

amely a kerület mûködését
és jobbá tételét szolgálták.
A képviselõ-testületnek
2011-ben 18 rendes és 3
rendkívüli ülése volt. Eb-
bõl a harmadik rendkívüli
ülés a december 15-én
megtartott közmeghallga-
tás volt. Itt közel 100 kerü-

leti lakos tehette fel kéré-
seit. Az embereknek fõleg
a köztisztasággal, közbiz-
tonsággal kapcsolatban
voltak kérdéseik, megjegy-
zéseik – de idén már lénye-
gesen kevesebb, mint ko-
rábban. 

A képviselõ-testület
munkájára és teljesítmé-
nyére sem lehetett panasz,

hiszen az üléseiken 530
határozatot hoztak, és 83
rendeltet alkottak meg. 

Hasonlóan hatékony
volt a két bizottság, a Vá-
rosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság valamint a
Humánszolgáltatási Bi-
zottság is. Elõbbi 48 ren-
des, és 4 rendkívüli ülésen
1966 határozatot hozott,
míg a humán ügyekkel
foglalkozó testület 22 ren-
des és 3 rendkívüli ülésén
1148 ügyben döntött.

Dübörög a Kesztyûgyár

Nagyobb népszerûség és siker

Humánszolgáltatási ügyosztály

Középpontban a kerületiek
Ehhez az ügyosztályhoz tartoznak az oktatási, egészség-

ügyi, szociális ágazatok, így az õ munkájukat a minden-

napi életünk érinti, amikor iskolába, orvoshoz megyünk,

vagy éppen egy kerületi rendezvényen veszünk részt.

Döntések, döntések

Cél, az élhetõbb Józsefváros



Krleza-szobor 
Józsefvárosban

Amagyarul is tudó, egykor Pécsen élõ,
klasszikus horvát író, Miroslav Krleza

szobrát avatták fel a Ludovika téren. Zág-
ráb város ajándékát Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes mutatta be, a két fõ-
város polgármestere, és Kocsis Máté pol-
gármester jelenlétében. Az írót a budapes-
ti Ludovikán az osztrák-magyar hadsereg
tisztjévé avatták, ezért került szobra pont
Józsefvárosba.
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Több mint 200 ezer ember fordult meg tavaly az Or-

czy-park nagyrendezvényein. Volt Majális, Gyermek-

nap, Ludovika Katonai Hagyományõrzõ Fesztivál, Józsefvá-

rosi Napok, Nemzetiségi Fesztivál, VilágVeleje Fesztivál, Máv

Családi Nap, Continental Családi Nap, és Esély Nap is. Tavaly

nem csak a parkba látogatók ismerhették meg milyen kikapcsoló-

dási lehetõségek vannak, de a Corvin Plázában is élvezhették a park

programjait egy egész hétvégén át. A nyári táborban 10 héten keresz-

tül, heti 110 józsefvárosi gyermek tölthette tartalmasan a szünidõt.

20

Orczy-park
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Akultúra mellett a sport is elõtérbe került. A di-
ákolimpián 17 versenyszámban 4000 kisdiák
mérte össze tudását. Folytatva az elkezdett ha-

gyományt, megrendezték a második Józsefvárosi
Sportbemutatót is. Míg a józsefvárosi testnevelõk ré-
szére Sportszakmai napokat rendeztek a Magyar Ke-
rékpáros Szövetség és a Temesvári Tenisz Akadémia köz-
remûködésével. De ext-
rémsportból sem volt
hiány, hiszen Schirilla
György jeges úszása és
a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség hó-
futása több száz nézõt
vonzott a Parkba.

Megnyílt a Rádió-és Televízió-történeti Múzeum

A múzeumok éjszakáján, június 24-én nyitotta

meg kapuit a nagyközönség elõtt az a múzeum,

amely a hazai rádiózás és a televíziózás XX. szá-

zadban elindult történetét mutatja be. A láto-

gatók korabeli kamerákkal, televíziókészülé-

kekkel és egyéb híradástechnikai eszközökkel

ismerkedhetnek meg.

Amagyar médiatörténet számos legendás alakja
mellett a megnyitón részt vett Kocsis Máté a

VIII. kerület polgármestere, aki beszédét úgy kezd-
te, „Minden, ami nemzeti Józsefvárosban található.
A Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Sírkert, a Nemze-
ti Lovarda, a nemzet rádiója, valamint a nemzetnek

olyan nagy intézményei, amelyek mind a felsõoktatásban, a mûvészetekben, a kul-
túrában, a külkapcsolatokban meghatározóak.” A polgármester köszöntõjében el-
mondta, reményei szerint azt a városképet, amit Józsefváros megérdemel, ez az
intézmény csak tovább fogja erõsíteni, öregbíteni, és ígéretet tett, hogy méltó
gazdája lesz a kerület a Rádió és Televízió történeti Múzeumnak.” Hozzátette:
„Ez a múzeum, emlék az idõsebbeknek és élmény, történelem a fiataloknak.”
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Több ezer látogatót vonzott tavaly is
az egyre népszerûbb II. Ludovika
fesztivál. A hadtörténeti rendezvény

a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csa-
patzászló-adományozási ünnepségével vette
kezdetét. A második alkalommal megrende-
zett Ludovika fesztivál május 14-én, a józsef-
városi Orczy-parkban várta az érdeklõdõket. 

A rendezvény az ünnepélyes csapatzászló-
adományozással vette kezdetét. A fesztivál a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Száznapos Ünnepségének kezdete is, amely
évszázados hagyományokra nyúlik vissza, és
a végzõs hallgatók tisztté avatását készíti elõ.
Emellett egész nap látványos bemutatókon
vehettek részt a látogatók, amelyek a mai ka-
tonaságot és a történelmit is bemutatták. 
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II. Ludovika Fesztivál

Józsefvárosban szervezték meg az I.
Fõzdefesztet, a hazai kézmûves sö-
rök fesztiválját. Napokig a Mikszáth

térrõl és a Krúdy Gyula utcáról szólt
minden kulturális híradás, a téren szinte
lépni sem lehetett, fer-
geteges volt a hangu-
lat hála a több ezer
sörkedvelõnek, aki ide
látogatott. A sikernek
köszönhetõen októ-
berben újráztak, nem
kevesebb sikerrel. 

A fesztivál célja az
volt, hogy reflektor-

fénybe állítsa a hazai kisüzemi sörfõzés
alulértékelt és jórészt ismeretlen termé-
keit. A fesztivál idei tematikája a szûret-
len sör volt, ezért a sörfõzõk a különle-
ges söreiken kívül elhozzák hagyomá-

nyos pils típusú söreik
szûretlen változatát is.
A kézmûves sörök
iránt érdeklõdök be-
pillantást nyerhetnek
a sörgasztronómia tit-
kaiba, a sörmenük,
sörvacsorák világába,
és a sör-étel párosítá-
sok rejtelmeibe. 

Fõzdefeszt elõször, másodszor

Szenes Koncert 
a Rezsõ téren

Szenes Iván halálának elsõ évfor-
dulóján emlékkoncertet rendez-

tek a Rezsõ téren. A koncert ötlet-
gazdája a kerület polgármestere volt.
Kocsis Máté hagyományt kíván te-
remteni a koncerttel, ahol elsõ ízben
adták át a Szenes Iván Mûvészeti Dí-
jat, 2011-ben Wolf Katinak. 

Józsefváros Önkormányzata a Sze-
nes SzínHázzal közösen Szenes Iván
lakhelyén és híres alkotóbázisán, a
Rezsõ téren tartotta meg a Nem csak
a húszéveseké a világ, Szenes Iván ír-
ta címû emlékkoncertet.  Köszöntõ
beszédében Kocsis Máté elmondta,
bár 57 évvel fiatalabb Szenes Ivánnál,
mégis, szóról szóra tudta énekelni a
fellépõkkel együtt a dalokat a koncert
során – ezzel utalva arra, hogy a mû-
vész, több generáción átívelõ kultu-
rális örökséget hagyott maga után.
Hozzátette, Józsefváros büszke Sze-
nes Ivánra, és hálás, hogy egész életé-
ben hûséges maradt a kerülethez.

Liszt Ferenc 

Emlékhangverseny 

ALiszt emlékév egyik legrangosabb
hangversenyére hívta a zenerajon-

gókat a rendezõ Józsefvárosi Önkor-
mányzat, a Honvédelmi Minisztérium, a
Kodály Zoltán Férfikar, a Józsefvárosi
Kulturális és Sport Nonprofit Kft, vala-
mint a Fricsay Richárd Katonazenei
Hagyományõrzõ Egyesület. „Legyünk
büszkék rá, hogy volt egy magyar világ-
fi, korszakának zsenije, aki sosem tagad-
ta, hogy magyar, és a pompásabbnál
pompásabb udvarokban komponált és
elõadott muzsikájának gyökerei a ma-
gyar népzenében erednek.” – mondta
köszöntõjében a polgármester.

„Bárhová juss, mindig hû rokon!” -
írta Vörösmarty s ezúttal Liszt a Magyar
Nemzeti Múzeum falai közé „jutott”,
ahol a legméltóbb keretek között, a zsú-
folásig telt Díszteremben hangozhattak
fel vokális mûvei. Pompás hangzású te-
remben, ritkán hallható férfikarait szó-
laltatta meg a Kodály Zoltán Férfikar, s
Pálinkás Péter karnagy alapos stílusis-
merettel keltette életre a bizony nagyon
nehéz kórusmûveket.
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