
Újjáépül
 Beszámoló a 2012. évről

JózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 2012 2012 2012 2012 2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros
2012 

JózsefvárosJózsefvárosJózsefváros



Kedves Józsefvárosiak!

Ritkán adódik alkalom arra, hogy Önök, 
akik itt élnek és dolgoznak Józsefvárosban 
átfogó tájékoztatást kapjanak városunk 
dolgairól, lehetőségeiről, jövőképéről, prob-
lémáiról, és az előttünk álló feladatokról. 
Az élet nem is ad erre gyakran lehetősé-
get, azonban úgy gondoltuk, tartozunk 
annyival, hogy elmondjuk, mit tettünk, 
hogyan teljesülnek a ránk bízott feladatok 
és mit tervezünk a továbbiakban. A kerület 
választott vezetőjeként kötelességem-
nek is érzem, hogy tájékoztassam Önöket 
mindezekről. Ezt diktálja demokrácia felfo-
gásom és az Önök iránti tisztelet is. 
Amikor megbíztak a helyiek Józsefváros 
ügyeinek intézésével, nem kellett fejest 

ugranom az ismeretlenbe. Nem pusztán azért nem, mert kisgyermek korom óta 
koptattam a kerület utcáit, később tanintézményeit, hanem azért sem, mert előtte 
három évig alpolgármesterként teljesítettem szolgálatot. Ismerem az utcákat, 
az embereket, a kapualjakat, tudom, melyik ajtó merre nyílik, kik dolgoznak itt, kik 
akarnak jót és kik rosszat. Tudtam és mindannyian tisztában voltunk vele: a prob-
lémák tömegének megoldatlansága idővel kizárólagos felelősségünkké válhat, 
akkor is, ha kialakulásukkor még csak dömpert tologattunk. Vesztegetni való időnk 
tehát nem volt, mert tudjuk: „a vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót”.
Jövőnk alapjának tekintettük és tekintjük ma is, hogy azokat a gócpontokat, ame-
lyek megbélyegezik és gúzsba kötik szeretett kerületünket vagy felszámoljuk, vagy 
megújítsuk és az évtizedes tabukat ledöntsük. A parkolás tabu téma volt. A haj-
léktalan ellátás visszásságai szintén. A Teleki téri piac tabutéma volt. A drogmaffia 
tabutéma volt. A lakásmaffia tabutéma. A józsefvárosi piac is. De már nem tabuk 
többé és ezen az úton nem torpanunk meg. Valós problémáinkról igenis beszélni 
kell, és keresni kell a megoldásokat. Ez sok vitával, sok küzdelemmel járhat, de erre 
azt mondjuk: mi inkább elviseljük egy megvívott konfliktus terheit, mint József-
város egy meg nem vívottét. Ezek nélkül ugyanis semmilyen változás nem lesz a 
következő évtizedekben sem. Már pedig kerületünk Budapest újjáépült egyetem-
városa kell, hogy legyen, nem pedig egy elhanyagolt gettó.
Messze még a munka vége és én semmit nem szoktam félbehagyni. Tudom, hogy 
a kerület vezetésével, dolgozóival és Önökkel együtt, le tudjuk küzdeni ezeket. 
Számítunk Önökre a jövőben is, mert ha így folytatjuk, akkor Józsefváros újjáépül.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Üzlet név Üzlet cím Termék Kedvez-
mény %

Múzeum, Kultúra

Magyar Nemzeti Múzeum Bp. 1088 Múzeum krt. 14-16. A kedvezmény a múzeum állandó kiállításainak megtekintésére 
vonatkozik. 20%

Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Bp. 1083 Ludovika tér 2-6. „Zöld Zóna” kiállításainak kedvezményes megtekintése. A kedvez-

mény a teljes árú jegyre vonatkozik. 10%

Muzikum Klub&Bisztró Bp. 1088 Múzeum u. 7. A Muzikum Bisztró áraiból és a koncertek belépődíjából. Akciókkal 
nem összevonható. 10%

Főnix Kultúrműhely Bp. 1085 Rigó u. 6-8. Előadások, kurzusok és saját kiadványok árából, más kedvezmé-
nyekkel nem összevonható. 20%

Mozi

Corvin mozi Bp. 1082 Corvin köz 1. A teljes árú mozijegy árából, más kedvezménnyel nem vonható 
össze. 10%

Könyv

Libra café és Libra 
Idegennyelvű 
könyvesbolt

Bp. 1085 Kölcsey F. u. 2.
Minden a könyvesboltban történő vásárlásra, kivéve a Tankönyv-
áras könyvek. 15%

Apáczai Kiadó Bp. 1085 József krt. 63. Az Apáczai Kiadó budapesti könyvesboltjában történő vásárlás 
esetén 10% kedvezmény a bolt kínálatából. 10%

Sport

FTC Női Torna 
Szakosztály

Bp. X. Vajda Péter utcai 
Népligeti FTC Tornacsarnok

20% kedvezmény a Szakosztály által tartott óvodás-, iskolás-, ver-
senyzői tanfolyamokból 20%

KIBIC Bridzs Klub Bp. 1088 Múzeum u. 7.

Kártyával rendelkező nyugdíjasoknak és 21 év alattiaknak ingyenes, 
más Józsefváros Kártyával rendelkezőknek félárú klubtagsági. 
Játék lehetőség minden vasárnap 15.45-19.45 között a Kossuth 
Klubban.

50-100%

Vendéglátás

Műterem Kávézó Bp. 1084 Tavaszmező 19-21. A teljes fogyasztásra. 10%

Rétes Ház Cukrászda Bp. 1085 József krt. 77-79. Minden termékre. 10%

Ancsa Házias Kifőzdéje Bp. 1082 Üllői út 60-62. Minden termékre. 5%

Mc Donald’s Blaha Lujza 
tér Bp. 1085 József krt. 8. Sajtfresch + kisburi = 560 Ft

Megtakarítás: 190 Ft 25%

AZ ELFOGADÓHELYEK FOLYTATÁSA A HÁTSÓ BORÍTÓ BELSŐ OLDALÁN TALÁLHATÓ »

Kesztyűgyár 
a legjobb vár!

Nem egy Ház, 
hanem egy folyamat. 

Van eleje, közepe, 
de sosincs vége.

Mesélni egy képről, 
emlékezetes. 

Nézni egy alkotást, 
örök élmény.

Android iOS

Jozsefváros Kártya 
elfogado helyek



L
EN

D
Ü

L
ET

B
EN

4.
8.

10.

12.
16.

20.

N
a

g
y
o
bb

 
B
iz

to
n

sá
g
ba

n

M
o
zg

á
sb

a
n

A
 J
Ö
v
o

Zo
l
d

eb
b
 J

o
zs

ef
v

á
r

o
s

T
o
r

o
d
o

 
Jo

zs
ef

v
á

r
o
s

Európa Belvárosa Program
Folytatódik a Magdolna 
Negyed Program 
Ludovika beruházás
Tolnai utcai Bölcsőde
Erkel Ferenc Színház felújítása
4-es metró
Biztonságosabb szennyvízelvezetés

1 éves a Lélek Program
Életmentő Pont
Kesztyűgyár
Élelmiszeradomány
Kedvezményes parkolás
Nem nő jövőre 

a helyi adók mértéke
Áldozatvédelem
Jövőre is a drog ellen

Spotudvar
Szabó Nikolett- olimpiai 

bronzérmes cselgáncsozó
Diákolimpia
Viktória Kupa
Küzdősportok 
Grund Foci
Floorball

235 éves kerület
Ludovika fesztivál
Főzdefeszt
20 forintos operett
Szenes Iván Emlékkoncert
Oldtimerrel érkezett 

Joulupukki

Tabuk dőlnek
Józsefvárosnak egyetem-

várossá kell válnia
Járásnyi közelségben 

az állam

Fa- és virágültetés
Közösségi kertek 
Az ország első városi 

zöld folyosója

Mobil rendőrőrs
Rendőrlakások
6 millió forintos 

támogatás
Polgárőrség

Európa Belvárosa Program

Fa- és virágültetés

TARTALOM

Tabuk dőlnek
24.

Spotudvar
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LENDÜLETBEN

BEFEJEZŐDÖTT AZ EURÓPA BELVÁROSA PROGRAM 
Józsefváros új lendületet vett az elmúlt években. Minden negyedében folyik valamilyen fejlesztés. A 2012. év egyik 
kiemelt beruházása az Európa Belvárosa Program megvalósulása volt. Az 1 milliárd 653 millió forint összköltségű 

projektből négy utca újult meg, így a Gyulai Pál, a Kőfaragó, a Mária és Horánszky utca, illetve a Gutenberg 
teret. Elkészült a korábban lakóépületként funkcionáló Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, 

a H13 is, amely inkubátorházként működik a fi atal pályakezdők és a kisvállalkozások számára.

LUDOVIKA BERUHÁZÁS 
A kormányzat államépítési 
törekvéseit példázza a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem 
campusának megvalósí-
tása– mondta Orbán Viktor 
az egyetem tanévnyitóján az 
Orczy Parkban. A miniszter-
elnök kitért arra is, hogy a 
majdani új campusszal nem 
pusztán egy oktatási intézmény 
létrehozásáról van szó, hanem 
a rendszerváltozás utáni 
időszak egyik legnagyobb 
városfejlesztési beruházásáról 
is, amely egyaránt hasznos 
az országnak, Budapestnek 
és Józsefvárosnak. A májusi 
kormányhatározat szerint 
összesen 24,5 milliárd forintba 
fog kerülni a beruházás.

A kormányzat államépítési törekvéseit 
példázza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
campusának megvalósítása.

FOLYTATÓDIK A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM 
Több mint 3,8 milliárd forint támogatást nyert Józsefváros Önkormányzatának 
”Magdolna Negyed Program III. –Integrált szociális város-rehabilitáció” című pályá-
zata az Új Széchenyi Terv keretében. A korábban megkezdett város-rehabilitáció 
(MNPI-II.) most 28 épület, vagyis mintegy 1200 lakás megújításával és három köztér, 
a Kálvária és a Teleki tér valamint a Fiumei és Dobozi utca közötti terület felújításá-
val folytatódik.  Józsefváros polgármestere kiemelte, soha ekkora támogatásban 
még nem volt része Józsefváros Önkormányzatának. A tervek szerint a beruházá-
sok két éven belül megvalósulnak és ez idő alatt bővül a kerület kamerarendszere 
és folytatódnak a szociális és közösségépítő programok is.

LENDÜLETBEN
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MEGÚJUL AZ ERKEL FERENC SZÍNHÁZ 
Novemberben kezdődtek meg az Erkel Ferenc 

Színház felújítási munkálatai. Az 1,7 milliárd forintból 
megújuló népopera a tervek szerint 2013 márciusá-
ban nyitja meg kapuit a közönség előtt.

4-ES METRÓ 

Már Józsefvá-
rosnál tart a 4-es 

metró alagúti 
vágányépítése. A 
beruházás I. szaka-
sza Kelenföld és a 
Keleti pályaudvar 
között húzódik, 
amelynek utolsó 
négy állomása a 
Kálvin tér, a Rákó-
czi tér, a II. János 
Pál pápa tér és a 
Keleti pályaudvar. 
Így, ha elkészül a 
fejlesztés József-
városban összesen 
8 helyen áll majd 
meg a metró. 

BIZTONSÁGOSABB 
SZENNYVÍZELVEZETÉS 
Ez év végére készültek 
el a főváros hat kerületét, 
köztük Józsefváros érintő 
tehermentesítő főgyűjtő-

csatornák, amelyek biz-
tonságosabbá teszik a 
budapesti szennyvíz-
elvezetést. A csatorna 
kialakításánál nem volt 
szükség a közlekedés 
korlátozására és az úttest fel-
bontására, a metróépítésnél 
is használt technológiával 
napi 20-24 métert haladnak 
a fúrópajzsok. 

MEGNYÍLT 
A TOLNAI UTCAI 
BÖLCSŐDE 
A fi atalok mel-
lett Józsefváros 
Önkormányzata az 
egészen kicsikre is 
odafi gyel. A 60 férő-
helyes Tolnai utcai 

Bölcsőde átadásával 
minimálisra csökkent 
a bölcsődei várólista 
Józsefvárosban. A 
317 millió forintos fej-
lesztés továbbá 24 
embernek teremt új 
munkahelyet.
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6 000 000
Nagyobb Biztonságban

NAGYOBB BIZTONSÁGBAN

AZ ORSZÁG 
ELSŐ MOBIL 
RENDŐRŐRSE 
A Diószeghy Sámuel 
utca és a Korányi 
Sándor utca sarkán 
elhelyezett kon-
ténerépületben a 
nyár közepe óta 
éjjel-nappal lehet 
bejelentést tenni, 
továbbá a járőrök is hozzáfér-
nek a szükséges adatokhoz. 
A mobil iroda 2 órán belül a 
bűnügyi fertőzöttség alapján 
a kerület bármelyik pont-
jára elköltöztethető. A VIII. 
kerületi Rendőrkapitány-
ság szerint a 360 fokban 

forgatható és a további 4 fi x kamera beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

A mobil iroda 2 órán belül 
a bűnügyi fertőzöttség alapján 
a kerület bármelyik pontjára 
elköltöztethető. 

6 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁS A KÉSZENLÉTI RENDŐRÖKNEK 
Józsefváros Önkormányzatának nem csak a kerületben tevékenykedő rendvédelmi szervekkel eredményes 
az együttműködése. Az ősszel kimagasló szolgálatot teljesített a Készenléti Rendőrség Józsefvárosban, 
ezért a Képviselő-testület 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott működésére és további 
1 millió forintot technikai eszközök beszerzésére.

MEGALAKULT 
JÓZSEFVÁROS 
POLGÁRŐRSÉGE 
A Józsefvárosi 
Polgárőrség és Kataszt-
rófavédelmi Egyesület 
azért jött létre, hogy 
jelenlétükkel és a 
kapcsolatrendszerükkel 
segítsék a rendőrség és 
a közterület- felügyelet 
munkáját. Fennállásuk 
óta több sikeres akció-
ban is részt vettek.

RENDŐRLAKÁSOK 
Nem könnyű Józsefvárosban 
rendőrnek lenni, ezért a kerü-
let vezetése igyekszik minden 
segítséget megadni az itt szol-
gálatot teljesítőknek ahhoz, 
hogy legjobb tudásuk szerint 
dolgozzanak a közbiztonság 
javulásáért. 12 rendőrcsalád 

költözhet be a Lujza utcai és 
a Dankó utcai lakásokba. Az 
önkormányzati ingatlanokat 
175 millió forintból újította fel 
Józsefváros Önkormányzat.

6 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 0006 000 000

SZOLGÁLNAK ÉS 
PÉLDÁT MUTATNAK 
A rendvédelmi munkatársak 
nem csak jól szolgálják a 
józsefvárosi polgárok védel-
mét, hanem jó példát is 
mutatnak- hangsúlyozta Kocsis 
Máté az Év Józsefváros 

Rendvédelmi Munkatársa” 

kitüntetés átadásán. A pol-
gármester Szerencsés István 
tűzoltó főtörzs zászlósnak, 
Litauszki László hadnagynak 
és Veizer György kerületőrnek 
adta át az elismerő címet.
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ZÖLDEBB JÓZSEFVÁROS

KÖZÖSSÉGI KERTEK – ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL
Paprika, paradicsom, uborka, 
fűszernövények. Akinek kertje 
van, olcsóbban és vegyszer nél-
kül jut hozzájuk. A józsefvárosi 
képviselő-testület elhatározta, 
hogy a jövőben ezt mindenki szá-
mára lehetővé teszi. Közösségi 
kerteket hoznak létre az üresen 
álló önkormányzati telkeken. A 
városi-közösségi kertmozgalmak 
célja, hogy a városban élők is 
megtermelhessék maguknak a 
friss, minőségi élelmiszereket. 

Közben kialakul egy közösség, 
és még a városi környezet is zöldebb 
lesz. A közösségi kertek alapítása több 
szempontból is jó befektetés az önkor-
mányzatok számára. Egyrészt olcsóbb, 
mint a parkfenntartás, miközben a közös-
ségi kert javítja a környék mikroklímáját 
és a környékén növekszik az ingatlanok 

értéke. Az ilyen kertekben a komposztálás 
miatt javul a föld minősége és csökken a 
szemétszállítás mennyisége (mivel a kom-
posztálható hulladék újrafelhasználásra 
kerül). A közösségi kertek oktatási-neve-
lési funkciókat látnak el, továbbá hasznos 
elfoglaltságot adhatnak a munkanélküli-
eknek, és hozzájárulnak az önellátás és 
az öngondoskodás kultúrájának megte-
remtéséhez. Nem beszélve arról, hogy a 
városi kertekben való foglalatoskodásnak 
csak kisebbik része telik munkával, míg 
a fennmaradó időben alkalom nyílik a 
beszélgetésre, a szomszédsági kapcso-
latok kialakítására. A közös elfoglaltság 
csökkenti a városi emberek elidegenedé-
sét, elmagányosodását is. A józsefvárosi 
önkormányzat 2012 év végén kijelölt 4 
üres önkormányzati telket, ahol reménye-
ink szerint már 2013 tavaszán elkezdődhet 
a közösségteremtő munka.

KIVIRÁGZIK A LŐRINC PAP TÉR 
Alig 3 héttel a nagy faültetési akció után tovább szépült a kerület. Május 12-én, a környéken élők és a Palotanegyed 
képviselői együtt ültettek virágokat a Lőrinc pap téren. Ezen kívül magasnyomású mosóval lemosták a díszbur-
kolatot és a járdát, így tisztelegve a madarak és fák napján a természet előtt. Az egyre „zöldebb, és virágosabb 
Józsefváros” koncepció része volt, hogy csökkentsük a kerületben az átmenő forgalom  mennyiségét. Ezért a 
virágültetésekkel párhuzamosan elkezdődtek az egyeztetések a Palotanegyed forgalomtechnikájának átalakí-
tásáról.

Kialakul egy közösség, és még a 
városi környezet is zöldebb lesz.

ÁTADTÁK AZ ELSŐ VÁROSI ZÖLD FOLYOSÓT 
JÓZSEFVÁROSBAN
Díszfüvekkel, vadvirágokkal és más városi viszonyo-
kat jól tűrő növényekkel ültették be a Vajda Péter utcai 
osztósávot. Ezzel a mintaértékű projekttel nem csak a 
nyáron elszáradt bokrok helyébe került új élet, hanem 
létrejött egy úgynevezett zöld folyosó is, amely a Gol-
gota teret köti össze a Népligettel. A 800 méter hosszú 
osztósáv kutatási program is egyben, amelynek szak-
mai programját és költségét a Green City Mozgalom 
biztosította a fővárosi zöldfelületek fenntarthatósága 
érdekében. A Green City nevű mozgalom 3 millió 
forint értékű közérdekű közfelajánlást tett Józsefváros 
Önkormányzata számára. A szervezet amellett, hogy 
várostűrő növényeket telepített az osztósávba azt is 
vállalta, hogy megvizsgálja az elültetett növényfajok és 
fajták viselkedését is. A cél, hogy a főváros zöldfelületei 
fenntarthatók legyenek extrém városi viszonyok mellett 
is. A kivitelező szerint a mintaprojektnek köszönhetően 
érezhetően hűvösebb lesz a levegő nyáron, amennyi-
ben a gyalogosok a zebrán közlekednek a jövőben és 
nem tapossák össze a növényeket.

FÖLD NAPJA 

Ahhoz, hogy Józsefváros újra régi fényében tündö-
kölhessen, lényegesen több fára, és zöld területre 
van szükség. Ezért 2012-ben első lépésként meg-
hirdette dr. Kocsis Máté a nagy kerülettakarítási és 
faültetési akciót, amihez a legmegfelelőbb időpont 
április 22-e a Föld Napja volt. Komoly összefogás-
sal, a kerületi lakói és képviselői együtt takarították 
ki Józsefvárost. A lakosok nem csak a szemetet 
szedték össze az utcákon, tereken, de elültettek 235 
fát is. Azért pont 235 fát, mert 2012-ben ünnepelte 
Józsefváros a 235. születésnapját. Akinek volt 
kedve örökbe is fogadhatott 1-1 frissen ültetett facse-
metét. A kerület két híres születte Szulák Andrea és 
Jakupcsek Gapbriella is elültetett egy-egy fát közel 
a szülőotthonukhoz, és a fákat kislányaik Rozina, 
és Emma fogadták örökbe. A nagytakarítás egyik 
leglátványosabb mozzanata a József körúti házak 
lemosása volt. A Sziti End Kft. ugyanis vállalta, hogy 
négy ház homlokzatát lemossa magasnyomású 
mosóval. A házak néhány óra alatt megtisztultak, 
ismét látható eredeti színük is.

Zoldebb Jozsefváros
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Torodo Jozsefváros

1 ÉVES A LÉLEK PROGRAM 
2011 végén indította útjára Józsefváros a LÉLEK Programot, mely programhoz az óta több kerület is 
csatlakozott. Immár egy éve működik sikeres a program Józsefvárosban. Eddig 26 Józsefvárosban 
hajléktalanná vált férfi , illetve nő csatlakozott a programhoz. Egy év elteltével közülük 12-en már 

saját otthonukban ünnepelhették a karácsonyt. Ehhez az kellett, hogy helyt álljanak a munka-
helyükön. El tudják látni magukat, képesek legyenek fi zetni a számláikat. Ők 12-en bebizonyították, 
hogy van kiút a hajléktalanságból. A program tehát sikeres, és folytatódik. 

A CÉL AZ, HOGY SENKI NE FAGYJON MEG JÓZSEFVÁROS KÖZTEREIN
Életmentő pontot állított fel Józsefváros Önkormányzata a tartós hideg beköszön-
tével a Dankó utcában. A fedél nélküliek és a rászorulók meleg italt és pihenési 
lehetőséget kaptak itt illetve tájékoztatást az intézményhálózat szolgáltatásairól.

Torodo Jozsefváros

A CÉL AZ, HOGY SENKI NE FAGYJON MEG JÓZSEFVÁROS KÖZTEREIN
Életmentő pontot állított fel Józsefváros Önkormányzata a tartós hideg beköszön-
tével a Dankó utcában. A fedél nélküliek és a rászorulók meleg italt és pihenési 
lehetőséget kaptak itt illetve tájékoztatást az intézményhálózat szolgáltatásairól.

NEMET MONDOTT Józsefvá-
ros vezetése a kommunális 

adóra és az ebadóra 2012-ben, 
sőt a meglévő helyi adók mér-

téket sem emeli 2013-ban. 

JÓZSEFVÁROS 
MEGBECSÜLI SZO-
CIÁLIS DOLGOZÓIT 
Józsefváros lakossá-
gának negyede idős 
ember, közülük többen 
csak azért nincsenek 
egyedül, mert a kerü-
let szociális munkásai 
fi gyelnek rájuk. József-
város Önkormányzata 
megbecsüli és a jövő-
ben is számít a szociális 
munkát végzőkre, mert 
ebben a kerületben 
nagyobb szükség 
van az ágazatra, mint 
máshol – mondta 
Kocsis Máté a Szociális 

Munka Napján, ahol 
átadták az idei elisme-
réseket is. 

ÁLDOZAT-
VÉDELEM

Több mint 118 millió forintot nyert 
Józsefváros Önkormányzatának bűnmeg-
előzési és áldozatsegítő programja az 
Új Széchenyi Terv támogatási rendsze-
rében. Az önkormányzat vállalta, hogy 
a polgárok személyre szabott és rugal-
masabban igénybe vehető segítséget 
kapnak a helyi rendvédelmi szervektől. A 
már áldozattá váltak sérelmei pedig nem 
maradnak ellátatlanul. A témában egy 
másik kezdeményezés is útjára indult. 
A Hogyan ne váljunk áldozattá! című 
konferenciasorozat első rendezvényét 
Budapest Főváros Kormányhivatala és 
Józsefváros Önkormányzata közösen 

szervezte. A résztvevők - 
többi között- az áldozatsegítő 
támogatások igényléséről hall-
hattak előadást. Kocsis Máté 
a konferencián azt mondta, az 

elsődleges cél Józsefváros-

ban a közbiztonság javítása.

JÖVŐRE IS A DROG ELLEN

Fél millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert 
működési feltételeinek bizto-
sítására a Józsefvárosi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum. A nyertes pályáza-
tában a JKEF vállalta, hogy szakmai 
továbbképzéseket és egy konferenciát 
szervez a közös, szakmai nyelv kialakítása 
érdekében, illetve tovább bővíti együtt-
működő partnereinek sorát.
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ADVENTI TEADÉLUTÁNOK A H13-BAN
Családot nem tudunk adni, de közösséget igen – mondta 
a polgármester, amikor megkérte a kerület óvodásait és 
kisiskolásait, készítsenek karácsonyi ajándékot a kerület 
időseinek. Minden várakozást felülmúlóan, több száz cso-
daszép ajándék készült, amelyek az Adventi Teadélutánok 
alkalmával kerületek átadásra. Az ingyenes rendezvé-
nyeken neves művészek mellett meleg tea, forralt bor és 
karácsonyi édességek vártak a kerület időseire.

Torodo Jozsefváros

40 tonna élelmiszer a rászorulóknak 
Több mint 3700 rászoruló józsefvárosi 
lakosnak jutott abból a közel 40 tonna 
élelmiszerből, amit az EU Élelmiszersegély 
Program keretében a Magyar Élelmiszer-
bank szállított a kerületbe. Tésztát, lisztet 
és tejet kaptak a józsefvárosi rászorulók.  

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS
A tanévet új kedvezménnyel indította 
Józsefváros Önkormányzata, szeptem-
bertől a szülők reggel 8 és 8:30 között 

ingyen parkolhatnak minden bölcsőde, 
óvoda és általános iskola környékén a 
kerületben. A Képviselő-testület dec-
emberi ülésén ezt kibővítette a délutáni, 
15:30 – 17:00-ig tartó időszakra is.

ÁLLÁST A KESZTYŰGYÁRBÓL

Több mint 350 álláskereső kapott munkát a Kesztyűgyár Állásbörzéjének segítségével. A közös-
ségi házban az állandó tanácsadások és információs napok mellett évente több alkalommal 
szerveznek börzét a Munkaügyi Központtal közösen. A kínálatban nemcsak az alapfokú kép-
zettséggel rendelkezők találhatták meg számításaikat, de a szakképesítéssel rendelkezőket, a 
diplomásokat és a megváltozott munkaképességűeket is megszólították a munkáltatók.

TÖRŐDŐ JÓZSEFVÁROS
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FŐZDEFESZT 
– KÉZMŰVES SÖRÖK 
A PALOTANEGYEDBEN
2012-ben kétszer is volt Főz-
defeszt azaz: hazai kézműves 
sörfesztivál Józsefváros szí-
vében. A Mikszáth Kálmán 
tér- Krúdy Gyula utca – Szabó 
Ervin tér háromszögben ren-
dezett fesztiválra magyar 
sörfőzők vonultak ki, hogy 
megmutassák, mennyire jó 
tud lenni a magyar sör! Több 
tucat új, magyar sör született, 
tavaly óta, de más nemze-
tek kézműves sörei sem 
hiányoztak. A cseh és bajor 
kézműves sörök mellett az 
angol real ale és cider színe-
sítette a külföldi palettát.

LUDOVIKA FESZTIVÁL
Józsefváros 2012-ben majdhogynem a fesztivá-
lok, illetve nagyszabású rendezvények központja 
lett. Kezdődött minden az immár hagyománnyá 
vált Ludovika-fesztivállal. Május 19-én a honvéd-
tiszt-jelöltek „száznapos ünnepségével”vette 
kezdetét a III. Ludovika-fesztivál az Orczy-
parkban. A ceremónia után az egész hétvége 
a katonai bemutatók jegyében zajlott. 
A pontosan 140 évvel ezelőtt felállított 
Ludovika katonai akadémia hagyományait 
felelevenítő idei ünnepség megnyitó beszé-
dében Simicskó István feltette a kérdést: Mi 
a dolga a hadseregnek? Védelmet biztosítani, 

elrettentő erőt felmutatni, sőt szükség esetén 
kényszerítőerővel rendelkezni. Ehhez kell a hadi-
technika, az egyenruha és az edzettség, de ha 
nincs meg a katonákban egy magasabb rendű 

célkitűzés, akkor nem tudják megoldani a fel-
adatukat. „Ez a magasabb cél nem más, mint 
a hazaszeretet kialakítása mindannyiunk 
szívében. Ez az alapja annak, hogy valaki jó 
katona legyen, és képes legyen szolgálni a 
hazáját.” Az államtitkár külön megköszönte 
Józsefvárosnak, hogy otthont ad ennek a 

rendezvénynek, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy a haza védelme nemzeti üggyé váljon.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! – 235 ÉVES LETT JÓZSEFVÁROS
Tévedésben volt Mária Terézia, amikor azt gondolta, hogy fi áról, II. Józsefről neveznék el Budapest egyik 
városrészét. A császárnő ezért könnyen adott engedélyt a névváltoztatásra, így született meg 1777. 
november 7-én Józsefváros. Mindennek már 235 éve. Elődeink Szent Józsefről, Jézus nevelőapjáról 
szerették volna szűkebb értelemben vett hazánkat elnevezni. Pontosabban átnevezni, hiszen korábban 
Pacsirtamezőként jegyezték kerületünket. Józsefváros ekkor meghatározó kulturális, politikai és szel-
lemi központja volt Budapestnek. A 235 éves múlt valamint az elődeink által ránk hagyott szabadság 
és hagyomány kötelez bennünket arra, hogy ennek a jobb sorsra érdemes kerületnek visszaadjuk régi 
fényét. Legyünk büszkék arra, hogy józsefvárosiak vagyunk!

Pezsgo kulturális Élet
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20 FORINTOS OPERETT 
 – FOGHÍJTELEKBŐL MŰVÉSZETI MŰHELY

Művészeti műhellyé alakítottak hazai és külföldi művé-
szek valamint józsefvárosi polgárok egy önkormányzati 
foghíjtelket. A nyár során megépítettek egy óriási, 
többfunkciós mókusfi gurát, amely egyszerre volt mobil 
színház és újrahasznosított technikák tárháza. A rendha-
gyó kulturális projekt szeptember közepén zárult zenével, 
tánccal és a 20 forintos operett bemutatásával a Kálvária 
téren. Volt hangszerépítés fából és kiszuperált használati 
tárgyakból a Bélaműhely zenekar vezetésével, továbbá 
rögtönzött koncert, ahol a szomszéd gyerekek zenész-
ként és karmesterként léphettek fel. A környékbeli lakók 
közreműködésével egy folytatásos szappanoperett is 
készült, melyet a telken forgattak és hétről hétre pén-
tek esténként mutattak be. A 20 forintos operett idei, 
első állomását egy nagy mókusünnep zárta. Az ünne-
pen az évszázad mókusa utazást tett a 8. tengeren és 
közös zenélés és éneklés kísértetében bemutatkozott 
Budapestnek. A 20 forintos operett a tervek szerint jövő 
nyáron folytatódik Józsefvárosban.

5000 RAJONGÓ EMLÉKEZETT 
SZENES IVÁNRA

Az esőnap ellenére közel ötezer rajongó emlékezett 
Szenes Iván halálának második évfordulójára a Rezső 
téren. Az eMeRTon- díjas író, dalszövegíró nevéhez 
számtalan sláger, zenés színdarab fűződik. Többen 
a hazai könnyűzenei élet még ma is kiemelkedő 
alakjai közül „Szenes-dalnak” köszönhetik sikerüket. 
Az emlékkoncerten sztárok, barátok és munkatársak 
emlékeztek Szenes Ivánra. A művész józsefvá-
rosi lakásának tőszomszédságában, a Rezső téren 
került sor immár második alkalommal a Szenes Iván 

Emlékkoncertre. A rendezvényt hagyományteremtő 
szándékkal tavaly, a dalszövegíró halállának első 
évfordulóján indította el Szenes Andrea Józsefváros 
polgármesterének, Kocsis Máténak javaslatára. Az 
első rendezvényen több mint 4000 ember vett részt. 
Idén, az eső miatt csúsztatott időpont ellenére közel 
5000-en foglaltak helyet a téren. 

a hazai könnyűzenei élet még ma is kiemelkedő 
alakjai közül „Szenes-dalnak” köszönhetik sikerüket. 
Az emlékkoncerten sztárok, barátok és munkatársak 
emlékeztek Szenes Ivánra. A művész józsefvá-
rosi lakásának tőszomszédságában, a Rezső téren 
került sor immár második alkalommal a 
Emlékkoncertre

szándékkal tavaly, a dalszövegíró halállának első 
évfordulóján indította el Szenes Andrea Józsefváros 

OLDTIMERREL ÉRKEZETT JOULUPUKKI
Egy fehér Cadillaccel érkezett az igazi fi nn Mikulás 
Józsefvárosba. A gyerekek rajzokkal, karácsonyi énekek-
kel és kívánságlistáikkal várták Joulupukkit. December 
5-én délelőtt Józsefváros egy kicsit mesebirodalommá 
változott. Az igazi finn Mikulás négy helyszínen állt meg a 
kerületben, mindenhol igazi gyereksereg, és még tiszta, 
érdek nélküli szeretet vette körül. Egymást túlharsogva 
szavalták, és énekelték karácsonyi dalaikat és verseiket a 
gyereket, és bár ez volt az első igazán fagyos délelőtt dec-
emberben, mégis melegség töltötte be a tereket. 

PEZSGŐ FESZTIVÁL ÉLET

Pezsgo kulturális Élet
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Mozgásban
SZABÓ NIKOLETT- 
OLIMPIAI BRONZÉR-
MES CSELGÁNCSOZÓ 
Bronzérmet nyert a 
Józsefvárosi Diáksport 
Egyesület sportolója, a 70 
kg-os Szabó Nikolett a 

londoni paralimpia csel-
gáncstornáján. Az ötkarikás 
játékokat a diákok körében 
is megrendezték. 14 sport-
ágban közel 2500 diák 
vett részt a Józsefvárosi 
Diákolimpián. A versenyek-
nek a kerület iskolái illetve 
az Orczy-park adott otthont. 

SPORTUDVART 
A NÉMET UTCAI 
ISKOLÁBA IS!
Józsefváros Önkormányzata 
az elmúlt években – egy kivé-
telével – valamennyi általános 
iskolájának a sportudvarát 
felújíttatta. A fejlesztés utolsó 
ütemeként a nyáron döntött 
a Képviselő-testület a Német 
utcai Általános Iskola sport-

udvarainak fejlesztéséről. A 
tervek szerint egy labdajáté-
kokra alkalmas, világítással 
és csapadékvíz-elvezetéssel 
rendelkező, gumiburkolatos 
sportpálya kerül kialakításra, 
de itt kapott helyet a magas- 
és a távolugróhely is. A 
munkálatok az tél enyhülésé-
vel kezdődnek meg.

JÓZSEFVÁROSI 
DIÁKOLIMPIA 
Józsefváros Önkormány-
zata idén két alkalommal 
is lehetőséget biztosított 
a kerület diákjainak, hogy 
közelebbről is meg-
ismerkedhessen ek a 
küzdősportokkal. Tavasz-
szal a Páterben, ősszel 
pedig a Németh László 
Általános Iskolában 
tartottak bemutatkat 
a kerületben működő 
egyesületek. A gyere-
kek a karate, a kung-fu, 
a dzsúdó, a szumó és az 
aikido alapjait a kerület-
ben működő egyesületek 
mesterei mutatták be a 
gyerekeknek. 

VIKTÓRIA KUPA
Kerületünk adott otthont az első “C” 
kategóriás ritmikus gimnasztika 

i� úsági versenynek. A Viktória Kupa 
célja a sportág népszerűsítése mel-
lett az egyesületek közötti kapcsolat 
megerősítése volt. A 30 éve a Losonci 
téri Általános Iskolában működő OSC 
Ritmikus Gimnasztika Sportegye-
sület szervezésében 11 egyesület 
és több mint 200 versenyző vett 
részt a megmérettetésben. A 
bírói testületben - rendhagyó 
módon - közéleti személyiségek 
pontozták a produkciókat. Így a 
sportügyekért felelős államtitkár 
dr. Simicskó István, Zentai Oszkár, 
a Józsefvárosi Humánszolgáltatási 
Bizottság elnöke, Héder Barna újság-
író illetve Aubéli Ottó európa-, és 
világbajnoki bronzérmes birkózó.

a



Mozgásban

GRUND FOCI Tornát szervezett a Példaképek a 
Rászoruló Gyermekekért Közhasznú Alapítvány az 
önkormányzattal karöltve a Föld Napja programsorozat 
keretében. A Práter, a Losi, a Vajda, a Németh, a Laka-
tos és a Molnár diákjai neves sportolók előtt rúgták a 
bőrt a Mikszáth téren. A meccsek bírája Vad István, az 
FTC egykori csatára és a FIFA hajdani játékvezetője 
volt. A díszvendégek között, ott volt Ebedli Zoltán, az 
FTC edzője, Martos Győző, harmincnégyszeres magyar 
válogatott, az FTC egykori hátvédje, Tóth József, ötven-
hatszoros magyar válogatott, az Újpest egykori kiváló 
focistája, Sarlós András, az Újpest volt hátvédje, és nem 
utolsó sorban Szokolai László, az FTC egykori csatára, 
Józsefváros szülötte, aki idén ünnepelte a 60. szüle-
tésnapját.  A tornán tehát hozzáértő szemek fi gyelték a 
gyerekeket, hogy felkarolják az igazi tehetségeket.

FLOORBALL 

A Vajda Péter Általános Iskola sporttagozatának 

fl oorball csapatai a sportág egyik fontos utánpótlás 
növendékeinek számítanak. Ezt bizonyítja a Miskolcon 
megrendezett országos döntőben szerzett ezüst- és 
bronzérem is. 

A ciklus felét értékelő beszédében Kocsis Máté 
azt mondta, nem akarjuk, hogy Józsefvárosban 
tabutémák legyenek. Ez sok vitával, 
sok küzdelemmel járhat...
Józsefvárosnak újjáépült egyetemvárosnak 
kell lennie, és nem elhanyagolt, bűnözőkkel 
teli gettónak.
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TABUK DŐLNEK
Józsefváros vezetése a jövő alapjának tekinti, hogy azokat a gócpon-
tokat, amelyek megbélyegzik Józsefvárost felszámolja, vagy megújítsa 
még akkor is, ha ehhez évtizedes tabuknak le kell dőlnie. Ilyen krízis pont 
például a Józsefvárosi piac, a Teleki téri piac, a hajléktalan ügy, a közbiz-
tonság és a drogkérdés, amely szorosan összefonódik a prostitúcióval. 

JÓZSEFVÁROSNAK EGYETEMVÁROSSÁ KELL VÁLNIA
A ciklus felét értékelő beszédében Kocsis Máté azt mondta, nem akar-
juk, hogy Józsefvárosban tabutémák legyenek. Ez nem mindig kényel-
mes, – folytatta – sok küzdelemmel járhat, de erre azt mondjuk: mi 
inkább elviseljük egy megvívott konfliktus terheit, mint Józsefváros egy 
meg nem vívottét. Józsefvárosnak újjáépült egyetemvárosnak kell 

lennie, és nem elhanyagolt, bűnözőkkel teli gettónak.

JÁRÁSNYI KÖZELSÉGBEN AZ ÁLLAM 
A jövőben nem csak épületeiben fog újjáépülni a kerület. A kormány az 
elmúlt 20 év legátfogóbb közigazgatási reformját hajtotta végre 2012- ben. 
Január elsejével pedig országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerü-
leti hivatal kezdte meg működését. A Józsefvárosi Kerületi Hivatalt dr. Sza-
bó Orsolya, a polgármesteri hivatal korábbi aljegyzője vezeti. A járásokhoz 
nem önkormányzati feladatok kerültek át, hanem a polgármesteri hivatal 
élén álló jegyző bizonyos államigazgatási hatáskörei, amelyek esetében ed-
dig is célszerűbb lett volna, ha azokat az állam a saját szervezetrendszerén 
keresztül látja el. A kerületi hivatal munkatársai továbbra is Józsefváros pol-
gáraiért dolgoznak, az állampolgárokat ugyanazok az ügyintézők fogadják, 
akik eddig is. Az Okmányiroda helyszíne is változatlan maradt, továbbra is a 
Baross utca 59-ben várja az ügyfeleket. A Gyámhivatal a Gyermekvédelmi 
Iroda és a szociális jellegű feladatok ellátása azonban a Práter utca 22-be 
költözött. Csupán 1 villamos megállóra a polgármesteri hivataltól.

a JÖvo
Élelmiszer, háztartási cikkek

Geri-Dani Élelmiszer Bp. 1081 Népszínház 59. élelmiszer, zöldség-gyümölcs, vegyiáru 5%

Mini Háztartási Bolt Bp. 1089 Baross u. 113. Minden termékre. 10%

Zöldség-Gyümölcs Bp. 1089 Orczy út 25. Friss, minőségi áruinkra 5%, kiszállításra 10%, Étkezési utalványt 
teljes áron fogadunk el. 5-10%

Bútor

Használtbútor Centrum Bp. 1081 Kun u. 12. Minden termékre. 10%

Autómosó

Pollack Mihály Téri Autó-
mosó

Bp. 1080 Pollack Mihály tér 
mélygarázs, -1 szint Autómosás, autóápolás Bejelentkezés: 0670-6200212 15%

Egészség

Diagnoptika Bp. 1089 Vajda P. 43. Szemüvegkészítés, orvosi vizsgálat. 20%

Cvikker Optika Bp. 1088 Krúdy Gy. u. 4. Szemüvegrendelés esetén 15%, CooperVision kontaktlencsék diák-
igazolványra 20%. 15-20%

Vágássy Optika Bp. 1082 Práter u. 1. Szemüvegrendelés esetén: keret 10 %, szemvizsgálat díjmentes. 10%

Polgár Optika Bp. 1087 Berzsenyi u. 2/B 3D látásvizsgálat és 3D szemmérés 50% kedvezménnyel, kontakt-
lencse diákoknak 20% kedvezménnyel. 20-50%

Dr. Jurcsik Ágnes 
bőrgyógyász-
allergológus

Bp. 1085 József krt. 17. I/4.
Jóindulatú bőrelváltozások eltávolítása, anyajegyek dermatoscopos 
vizsgálata és véleményezése, allergológiai vizsgálat, problémás bőr 
kezelése, ekcéma, csalánkiütés hátterének vizsgálata.

10%

Kozmetikum

Yves Rocher Arena Plaza, Corvin Bevásár-
lóközpont, Europeum

1 választott, nem zöld pontos termékre. 20%

Szépségszalon, Fodrászat

Horváth és Társai Szép-
ségszalon Bp. 1085 József krt. 69. Minden szolgáltatás árából 25% kedvezmény. Férfi -Női fodrászat, 

kozmetika, manikűr-pedikűr, masszázs. 25%

Ékszer

Orczy-Ékszer Bp. 1087 Orczy tér 4. Arany és ezüst ékszerekre, ékszerjavításra. 5-10%

Papír-írószer

KeS Papír Bp. 1085 József krt. 27. Minden vásárlás bruttó értékéből. 5%

Papelito Bp. 1089 Orczy út 29. papír, írószer, játék, ajándék, kreatív hobby termékek 5%

Ruházat

Charme Esküvői Ruhaköl-
csönző Bp. 1081 Kiss József utca 13. Menyasszonyi ruhák kölcsönzése, eladása, szalagavatóra táncru-

hák, frakkok, szmokingok, alakra igazítás 20%

Varrásló Bp. 1084 Bacsó Béla u. 5. Ruhajavítás és készítés (női és férfi , valamint lakástextil készítés. 10%

Corvin Levi’s márkabolt Corvin Bevásárlóközpont Bp. 
1082 Futó u. 37-45.

Minden teljes árú termékre. 5%

Utazás

Vista Utazási Irodák Kft. Minden Vista Irodában
Pl.: Arena Plaza

Saját szervezésű földi szolgáltatások árából. 5%

Wasteels Utazási Iroda Bp. 1087 Kerepesi út 2-6. Repülőjegy kiállítási díjból 20% kedvezmény. 20%

Festék, vegyiáru

Piktorfesték Festékszak-
üzlet Bp. 1089 Kálvária u. 28. Minden termékre, kivétel a kiemelt termékek és az akciós termékek. 

A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. 10%

Szállás

Hotel Gloria Bp. 1089 Bláthy Ottó u. 22. Minden szállodai és éttermi szolgáltatás listaárából. 20%

Világítástechnika

Haluxvill Villamossági 
Szaküzlet Bp. 1089 Delej u. 51. Nem akciós termékek, ingyenes világítástervezés, Inels intelligens 

ház bemutatóterem. 5%

Temetés

Temetkezési Szolgáltató 
Irodák Bp. 1084 Mátyás tér 4. Gyászjelentés 12%, Temetkezési Iroda munkadíjából 10% 10-12%

FOLYTATÁS AZ ELSŐ BORÍTÓ BELSŐ OLDALÁRÓL

Jozsefváros Kártya elfogado helyek
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