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Józsefváros Kártya elfogadóhelyek:

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 Természettudományi 
Múzeum

Bp. 1083 Ludovika tér 2-6.
„Zöld Zóna” kiállításainak kedvezményes megtekintése. 
A kedvezmény 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 kedvezményekkel nem összevonható.

20%

Babilon Center Bp. Rákóczi út 57.
A tudományos játszóházba látogatók, az egyiptomi és római kori 
élményprogramon részt vevők belépőjegy árából. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

30%

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 Tankönyváras 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-, 
versenyzői 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%

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 Autómosó
Bp. 1080 Pollack Mihály tér 
mélygarázs, -1 szint

Autómosás, autóápolás Bejelentkezés: 0670-6200212 15%
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Kedves Józsefvárosiak!

A 2013-as évünk nemcsak azért volt kiemelkedő, mert ren-
geteg terünk, utcánk, épületünk újult meg, hanem azért is, 
mert Budapest legeredményesebben pályázó kerülete let-
tünk. Ennek köszönhetően folytatódhat a Magdolna Negyed 
Program, az Európa Belvárosa Program, hamarosan megújul 
az Auróra utcai Szakrendelő. Folytatódott a Corvin sétány 
építése és elnyertük az Idősbarát Önkormányzat díjat is. 
Az elmúlt években újjászülettek intézményeink: az iskolák, 
az óvodák, a Józsefvárosi Galéria, az Erkel Színház, épül a 
Ludovika Campus, a Teleki téri piac, megújul az Orczy-park és 
sorra szépülnek közterületeink. Mindeközben a kerület meg-
örökölt tízmilliárdos adóssága 0 forintra apadt.
Minden intézkedésünkkel, döntésünkkel igyekszünk újjá-
építeni a köztudatban kerületünkről kialakult képet is. 

Józsefváros mára dinamikusan fejlődő, élhetőbb kerület lett. Olyan hely, amelyre nemcsak két és fél 
évszázados múltja, hanem jelene és jövője miatt is büszkék lehetünk. Nem véletlen az sem, hogy 
mára nemcsak hazánkban, hanem külföldön is megbecsülnek minket, legutóbb éppen az egyik 
neves brit lap számolt be a sikereinkről.
Józsefváros újjáépülése közös sikerünk, a józsefvárosiak, az itt élő idősek, családok, fiatalok sikere. 
De a munka még nem ért véget, sőt! A következő időszakban – az intézmények és közterületek 
után – a társasházak megújítására fordítjuk majd erőinket. Elkezdjük az Orczy-negyed programot 
és további közbiztonsági intézkedéseket vezetünk be. Le fogjuk küzdeni városunk sok évtizedes 
elhanyagoltságát az előttünk álló években, befejezzük, amit ígértünk: újjáépítjük Józsefvárost!
Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt és jó egészséget, a felújítások idejére pedig szíves türelmüket 
kérjük! Csak így tovább Józsefváros!

dr. Kocsis Máté 
polgármester
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Kívül-belül megújul 
az Auróra utcai szakrendelő 
Az Önkormányzat csaknem 1 milliárd forintos 

támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében egy 

komplex egészségügyi központ létrehozására. Ebből 

a pénzből felújítják és modernizálják az Auróra utcai 

szakrendelő épületét és bővülnek a szolgáltatások is. 

Lecserélik az elavult egészségügyi eszközök, műszerek 

egy részét, így színvonalasabb lesz a járóbeteg-szak-

ellátás. Új részlegek kialakításával több, ambulánsan 

is végezhető beavatkozást is igénybe vehetnek majd 

a betegek. Lesz például infúziós kezelő is. Az elnyert 

támogatásból akadálymentesítik a szakrendelőt, hogy a 

fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképes-

ségűek is könnyebben eljuthassanak a szakorvosokhoz. 

A technikai fejlesztéseknek köszönhetően csökken 

majd az előjegyzési idő, így a betegeknek kevesebbet 

kell várniuk egy-egy vizsgálatra. A Korányi Sándor utcá-

ban lévő TBC és Pulmonológiai Gondozó is átköltözik 

az Auróra utcai épületbe, hogy az összes egészségügyi 

szolgáltatás egy helyen legyen Józsefvárosban. Az 

Auróra utcai rendelőintézet eddig is kiemelkedő szere-

pet töltött be a kerület egészségügyi ellátásában. Más 

kerületből is érkeznek betegek a szakrendelésekre, így 

évente több mint 325 ezer embert látnak el itt. 

Új Teleki téri piac épült
Józsefváros vezetése úgy döntött, hogy újjáé-

píti a leromlott állapotú, bűntanyaként működő, 

60 éves Teleki téri piacot, mely idén tavaszra el is 

készül. A bérleti díjak nem változnak, így megmarad 

olcsó piacnak. A csaknem félmilliárd forintos beru-

házást az Önkormányzat hitel felvétele nélkül, saját 

forrásból fedezi. A Teleki téren azonban nemcsak 

a piac újul meg, hanem a környezete is. A Magdolna 

Negyed Program III. ütemének köszönhetően csaknem 

4 milliárd forintból valósul meg a piac szomszédságá-

ban található városrész rehabilitációja. Vagyis idén nyár 

végére teljesen újjáépül Józsefvárosnak ez a negyede.

Haldoklik a Négy Tigris 
– ott senki nincs biztonságban
A Józsefvárosi Önkormányzat egy újabb tabut 

döntött le, amikor a piac üzemeltetőjével kötött bér-

leti szerződés felmondását kérte a tulajdonos Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelőtől és a MÁV Ingatlangazdál-

kodási Igazgatóságától. A Négy Tigris piac ugyanis 

nemcsak Józsefváros, hanem egész Budapest sötét 

foltja, a feketepiac és a bűnözés melegágya, melynek 

területén számos bűncselekményt követnek el. A piac 

üzemeltetője jogi trükkökkel még húzza az időt, de ez 

a döntésen már nem változtat – a „kínai piac” hama-

rosan bezár. A kiürült területen kulturális és szabadidő 

park jön majd létre. A Józsefvárosi Önkormányzat azok-

nak a kereskedőknek, akik a jogszabályokat betartva 

működnek, könnyített eljárásban, kedvező feltételekkel 

megfelelő üzlethelyiségeket is felajánlott a kerületben

Elkészült a Corvin sétány második 
üteme
A Corvin-negyed újjászületése a józsefvárosi 

megújulás egyik zászlóshajója. Nemcsak azért egyedi, 

mert Közép-Európa legnagyobb város-rehabilitáci-

ója, hanem azért is, mert építészetileg egyedülálló. Az 

Önkormányzat által kidolgozott rehabilitációs tervnek 

köszönhetően egy modern és színvonalas új város-

központ jött létre Józsefvárosban. 2013 év végén egy 

újabb, 227 lakásos társasház építése kezdődött el, ami 

a tervek szerint 2015 harmadik negyedévére készülhet 

el. A projekt a Park Residence nevet viseli majd. 

Kettős kereszt a Golgota téren
A megújulás előtt álló Golgota téren kettős 

keresztet állított az Önkormányzat 2013. augusz-

tus 20-án. Az államalapító, apostoli királyunk előtt 

tisztelgő, hét méter magas, fából készült emlékmű a 

kommunista rezsim által felrobbantott Kálvária kápolna 

LENDÜLETBEN
dr. Kocsis Máté polgármester és dr. Vas Imre országgyűlési 
képviselő sajtótájékoztatója a megujuló Auróra utcai 
rendelőintézetről
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helyén található. A kettős kereszttel fejet hajtunk Szent 

István király államszervezői nagysága előtt, hiszen 

az általa alapított ország több mint ezer éve ad hazát 

és otthont a magyar nemzetnek. Kocsis Máté polgár-

mester a keresztszentelési ünnepségen azt mondta: 

„Fontos, hogy egy városrészben, egy kerületben legye-

nek olyan szimbolikus közösségi terek, ahol a nemzeti 

ünnepeink alkalmából össze tudunk gyűlni, hogy közö-

sen emlékezzünk nagyjainkra.”

Orczy-parki fejlesztés
A kulturális örökség részét képező történeti 

kert 2013. október elején állami kezelésbe 

került. A későbbi fenntartója a Ludovika Campus - 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A józsefvárosiak előtt 

azonban továbbra is nyitva áll az Orczy-park. Ugyanúgy 

használhatják pihenésre, sportolásra, ahogyan eddig 

is. Sőt, a zöldterület a későbbiekben bővül, így 1000 

négyzetméterrel nagyobb területen, több szolgáltatás-

sal várja a kerületieket.  

Megújult a Gutenberg tér
Az Európa Belvárosa Program keretén belül 

2013 nyarán teljesen megújult a Guten-

berg tér, amelyre 9 millió forintot fordított Józsefváros 

Önkormányzata. A fejlesztés során újjáépítették a tel-

jes aljzatot, amelyre ütéscsillapító anyag került. A régi, 

többször megrongált eszközöket megjavították és úja-

kat is telepítettek a térre. A zárható játszóteret mára 

egy hangos térfigyelő kamera is védi a rongálóktól, az 

autósokat pedig zebra figyelmezteti a gyalogosokra 

a Gutenberg tér és a Rökk Szilárd utca kereszteződé-

sénél. A gyalogátkelőhely felfestésében Egry Attila 

alpolgármester és Szilágyi Demeter, a Palotanegyed 

önkormányzati képviselője is részt vett. 

LENDÜLETBEN

A Gutenberg téri gyalogátkelőhely felfestésében Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter önkormányzati képviselő is részt vett
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Hangos térfigyelő kamerák
Budapesten elsőként Józsefvárosban telepítettek 

hangos térfigyelő kamerákat: a Gutenberg téren, 

a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca kereszteződésé-

nél, valamint a Losonci téren. Ezeknek a szerkezeteknek 

az a legnagyobb előnyük, hogy a közterület-felügyelők 

és a rendőrök nemcsak látják a szabályszegőket, hanem 

rögtön fel is szólíthatják őket arra, hogy fejezzék be, amit 

csinálnak. A józsefvárosi hangos térfigyelő kamerák egy 

ideig teszt üzemmódban működtek, de most már élesben 

szólnak rá a bajkeverőkre. 

KÖZTISZTASáG, KÖZBIZTONSáG

Életmentő parkoló automaták
Vészjelző rendszert telepített az Önkormányzat a 

kerületben működő parkoló automatákba. A riasz-

tások a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez és a kerületi 

rendőrkapitányságához futnak be. Ha valaki bajba kerül, 

a parkoló automatán keresztül egy gombnyomással 

segítséget tud kérni a rendőrségtől és a közterület-fel-

ügyelettől. Így a segítség szinte azonnal érkezik, és ez 

akár életeket is menthet. Ezzel egy időben az automa-

tához legközelebb lévő térfigyelő kamera „ráfordul’’ az 

adott jegykiadóra, így a központban ülők látják is, hogy 

mi történik.

Nagyobb biztonságban  
a Magdolna-negyed lakói
A Szomszédsági Rendőr Program 2013 májusá-

ban indult a Magdolna Negyed Program III. keretében. 

Ennek lényege, hogy a Magdolna-negyed területén 

a gyalogos járőrök a munkaidejükön túl is szolgálatot 

teljesítenek, reggeltől estig járják a környéket. Az elsőd-

leges feladatuk az, hogy a jelenlétükkel, az egyenruhájuk 

látványával elrettentsék a bűncselekményre készülőket. 

A szomszédsági rendőrök napi 10 órát töltenek az utcán, 

így arcról, névről ismerik a Magdolna negyedben lakókat. 

Ez növeli az ott élők biztonságérzetét is. A személyes kap-

csolatnak köszönhetően a negyed lakói sokkal jobban 

bíznak a rendőrökben, tudják, hogy bátran fordulhatnak 

hozzájuk a problémáikkal. 

Az áldozatsegítés kötelesség
„Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, 

Józsefvárosi modellprogrammal” címmel indí-

tott közös együttműködést Józsefváros Önkormányzata, 

a Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az Önkormányzat 

azt vállalta, hogy a bűncselekményt és szabálysértést 

elszenvedők nemcsak általános, hanem személyre sza-

bott segítséget kapnak a helyi rendvédelmi szervektől. 

A már áldozattá vált polgárok pedig gyorsabban jutnak 

segítő szolgáltatáshoz, sérelmeik nem maradnak ellá-

tatlanul. 2013. október 8-án megalakult a Józsefvárosi 

Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer, a 

JÁSZER, amelynek célja a bűnmegelőzés, az áldozattá 

válás megelőzése és az áldozatsegítés. A program egyik 

legfontosabb küldetése, hogy ne az szégyellje magát, aki 

áldozatul esett egy bűncselekménynek, hanem aki elkö-

vette azt.

Kibővült a Józsefvárosi  
Közterület-felügyelet központja
A közterület-felügyelet megnövekedett létszáma 

miatt az Önkormányzat a tavalyi évben felújította a 
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KÖZTISZTASáG, KÖZBIZTONSáG Sántha Péterné és dr. Sára Botond (középen) a Józsefvárosi 
Közterület-felügyelet felújított épületszárnyának átadásán

szervezet Német utcai központjának használaton kívüli 

épületszárnyát. Külön öltözőt kaptak a férfi és a női kol-

légák, megújultak a vizesblokkok, a konyha és az ebédlő 

is. A közterület-felügyelők a régi, több százezer kilométert 

futott autók helyett újakat kaptak, hogy még hatékonyab-

ban dolgozhassanak. 

Zökkenő-mentesebb Józsefváros
Tavaly nyáron egy új, modern technológiát vetett 

be az Önkormányzat a kátyúk ellen. A tengeren-

túlról vásárolt berendezéssel nemcsak halkabb, hanem 

gyorsabb is a munka, mint a korábban alkalmazott 

technikával. Egy négyzetméter kátyú foltozása fele annyi 

időbe telik, ráadásul az aszfaltot sem kell megvágni, csak 

melegíteni. A technológia környezetbarát is, mert nem 

keletkezik törmelék a munka során. 

Csendrendelet nélkül is nyugalom  
van a Palotanegyedben
A tavalyi évben újítást vezetett be az Önkormány-

zat a Palotanegyedben. Csendrendelet nélkül oldotta 

meg, hogy a nyári időszakban megnövekedett zaj ne 

tegye tönkre a környéken élők nyugalmát. 2013. május 

1-jétől október 6-áig minden szerda, csütörtök, péntek 

és szombat este 10 órától másnap reggel 6-ig egy közte-

rület-felügyelő és egy rendőr közösen vigyázta a rendet. 

Főleg a Mikszáth téren és a Krúdy Gyula utcában volt sok 

dolguk. Reggel 6-tól 8 óráig pedig az éjszakai bulik nyo-

mán keletkezett szemetet is eltüntette két takarító.

Katasztrófavédelmi kiképzőközpont 
nyílt Józsefvárosban
Józsefvárosban jött létre az ország első önkéntes 

katasztrófa-oktatási és kiképző központja. 88 négyzetméteren 

tanterem, irodák és gyülekezőhely várja a segíteni akarókat. 

Az Önkormányzat nemcsak ingyen adta át a 88 négyzetmé-

teres helyiséget, hanem a felújításához szükséges több mint 

7 millió forintot is biztosította. Az ingatlan nemcsak oktatásra 

alkalmas, hanem arra is, hogy krízishelyzetben két családnak, 

legfeljebb 12 embernek ideiglenes otthont adjon. 

„Te szedd!” nap
Józsefváros is részt vett az országos szemét-

gyűjtési akcióban. A Polgárőrség vezetésével 

120 önkéntes varázsolta tisztábbá a kerület utcáit, tereit. 

Összesen több mint száz zsák szemét gyűlt össze, melyet 

a helyi hulladékkezelő szállított el.
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gONDOSKODoÓ Jozsefváros Kaiser József, Vörös Tamás, dr. Ferencz Orsolya 
önkrományzati képviselők és Sántha Péterné 
alpolgármester élelmiszercsomagot osztanak

dr. Ferencz Orsolya önkormányzati képviselő 
játszótéren talált eldobott használt 
fecskendőt

Otthonmentés Józsefvárosban
Józsefváros állította össze az első olyan önkor-

mányzati mentőcsomagot, amely szociális 

alapon nyújt segítséget az eladósodott devizahiteles 

családoknak. A 2013 nyarán kiírt önkormányzati bérlakás-

pályázaton azok a józsefvárosiak indulhattak, akiknek 

a lakása devizahitel-tartozás miatt árverésre vár vagy 

már el is árverezték azt. Az önkormányzati segítségnek 

köszönhetően már négy család menekült meg attól, 

hogy utcára kerüljön. A nyertesek közül ketten a Vajda-

hunyad utcába, egy család a Karácsony Sándor utcába, 

egy pedig a Dankó utcába költözhet, minimum egy évre. 

A Józsefvárosi Önkormányzat 2013 novemberében újabb 

lakásbérleti pályázatot írt ki, így még több bajba jutott 

devizahiteles juthatott új otthonhoz.

Újabb bérlakás-pályázat a kerületben
Az Önkormányzat bérlakás-pályázatot írt ki olyan 

Józsefvárosban élő családoknak és pályakezdő 

fiataloknak, akiknek nincs saját otthonuk. A meghirdetett 

húsz önkormányzati lakás egy- vagy kétszobás, általában 

30 és 60 négyzetméter közötti. Az elbírálásnál plusz pon-

tot jelentett, ha valaki már évek óta Józsefvárosban él, 18 

éven aluli gyermekeket nevel és az is, ha egyetemet vagy 

főiskolát végzett. 

Élelmiszercsomag a rászorulóknak
Több mint 4000 kerületi lakos kapott élelmiszercso-

magot a Józsefvárosi Önkormányzat és a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület együttműködésének köszönhe-

tően. Összesen csaknem 31 tonnányi élelmiszert osztottak 

ki a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesü-

lőknek és a 60 év feletti, közgyógyellátásra jogosultaknak. 

Az Önkormányzat vezetői és képviselői is segítettek 

kiosztani a lisztet, kekszet, tésztát és multivitamint tartal-

mazó csomagokat. Aki személyesen nem tudta átvenni 

az élelmiszereket, annak a Józsefvárosi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ munkatársai házhoz vitték.

Fűtéstámogatás
A Józsefvárosi Önkormányzat újabb segítséget 

nyújtott a nehéz helyzetben lévő családoknak 

és egyedülállóknak. A lakásfenntartási támogatásban 

részesülő 2000 háztartás fűtéstámogatást is kap. Az 

Önkormányzat a leghidegebb téli hónapokban, azaz 

decemberben, januárban és februárban, havonta 3 ezer 

forinttal segítette a rászorulókat. Így három hónap alatt 

összesen 9 ezer forinttal csökkent a kiadásuk. A fűtéstá-

mogatás automatikusan jár azoknak, akik lakásfenntartási 

támogatást kapnak, így nem kell külön kérvényezniük. 

Ráadásul ez nemcsak egyszeri segítség, hanem ezentúl 

minden évben kapják majd a nehéz helyzetben élők. 

Nyári gyermekétkeztetés
A kormánytól kapott 5 millió forintból 234 

józsefvárosi gyermek ehetett meleg ebédet az 

Önkormányzat jóvoltából. A nyári szünetben 50 napon 

keresztül, összesen 12 ezer ebédet osztottak ki. Az étel 

mellett napközis tábor, szabadidős és sportprogramok is 

várták a gyerekeket. Azok vehettek részt a szociális gyer-

mekétkeztetésben, akiknek a családjában az egy főre jutó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 40 ezer forintot, vagy 

akik rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülnek. 

Ajándékutalványok a kisdiákoknak
A szülők költségeinek mérséklése érdekében az 

Önkormányzat tavaly írószer utalványt adományo-

zott az először első osztályos, józsefvárosi kisdiákoknak. 

Az utalványt a kerületi papír-írószer boltokban lehetett 

felhasználni. A gyerekek korábban is kaptak már hasonló 

támogatást egy tolltartó keretében. Az utalvány azonban 

arra is lehetőséget adott, hogy maguk válasszák meg 

iskolaszereiket. 

Cirkuszjegyet és fagylaltot 
kaptak a gyerekek 
Negyven hátrányos helyzetű józsef-

városi gyermek álmát váltotta valóra az 

Önkormányzat. Gyermeknap alkalmából 

Sára Botond alpolgármester meghívta őket 

a Circus Maximus előadására, a Fővárosi 

Nagycirkuszba. A megajándékozott nehéz 

sorsú gyermekek közül sokan még sosem 

jártak cirkuszban. Az előadás után az alpol-

gármestertől fagyit is kaptak a gyerekek. 
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gONDOSKODoÓ Jozsefváros dr. Sára Botond alpolgármester cirkuszjegyeket oszt

Jótékonysági 
Fagylaltgyár
Az Első Magyar Jóté-

konysági Fagylaltgyár nehéz 

sorsú családoknak nyúj-

tott segítséget. Minden 

gombóc fagylalttal olyan kerü-

leti szülőket és gyerekeket 

támogathattak a vásárlók, akik 

még sohasem jutottak el a 

Balatonhoz. A Fagylaltgyárban 

csaknem ezer gombóc fagyi 

fogyott, a bevételből pedig 10 

család utazhatott el nyaralni. 

Táborozás
Az Önkormányzat fenn-

tartásában működő 

káptalanfüredi táborban több 

mint 1000 diák és nyugdíjas 

nyaralhatott kedvezményes 

feltételek mellett a Balatonnál. További 300 gyermek 

pedig a kerület közösségi házában, a Kesztyűgyárban 

táborozhatott a nyári vakáció ideje alatt. Az Önkormány-

zat a foglalkoztató programok mellett a diákok nyári 

étkezéséről is gondoskodott. 

Képet adunk, képességet fejlesztünk
Két évvel ezelőtt indult a „Képet adunk, képességet 

fejlesztünk” program, amely a Józsefvárosban élő, 

hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik társadalmi beillesz-

kedését segíti. Összesen 48 családot, köztük 67 gyermeket 

sikerült bevonni a programba, akikkel fejlesztőpedagógu-

sok, családsegítők, szociális munkások és pszichológusok 

foglalkoztak. A családgondozásnak köszönhetően a problé-

mákkal küzdő családokban a gyerekek továbbra is a szüleik 

mellett nevelkedhetnek. A készségfejlesztő foglalkozások 

és az önsegítő csoportok a pszichiátriai betegségekben 

szenvedő szülőknek nyújtottak lehetőséget arra, hogy 

megtanulják kifejezni érzelmeiket, és fejlesszék szociális 

készségeiket. A felzárkóztató magántanulói klub egyéni 

foglalkozások keretében segítette a gyermekeket, hogy 

elsajátítsák az iskolai tananyagot és sikeresen letegyék az 

osztályozó vizsgákat. A projektbe bevont családok tavaly 

nyáron részt vehettek egy családi táborban az önkormány-

zat káptalanfüredi üdülőjében.

Folytatódott a közfoglalkoztatási 
program
Márciustól 159 álláskereső jutott kenyérkereseti 

lehetőséghez a közfoglalkoztatási-program keretében. 

Az ő bérükre és járulékaikra 20 millió forintot biztosított 

az Önkormányzat. A téli időszakban napi 8 órában 50 

regisztrált munkanélküli kap munkát a kerületben. 241 

álláskereső napi 6 órában dolgozik november óta idén 

áprilisig a téli közfoglalkoztatás keretében, melyet teljes 

mértékben uniós forrásból fedez a kerület. Ezen kívül 390 

álláskereső vehetett részt a közfoglalkoztatási programot 

kiegészítő képzésben december elejétől március végéig. 

Biztos Kezdet 
Budapesten két Biztos Kezdet Gyerekház működik, 

az egyik Józsefvárosban. A Magdolna Negyedben - 

ahol a legtöbb hátrányos helyzetű család él – sok embernek 

nyújt segítséget az intézmény. A Biztos Kezdet Gyerekház 

biztosítja a gyermekek korai képességgondozását, a korai 

fejlesztéshez kapcsolódó speciális szolgáltatásokat és a 

szülőknek is segítség a munkavállalásban. 

Életmentő Pont
A Józsefvárosi Önkormányzat az alapvető jogok 

biztosától is elismerést kapott, amiért minden 

tőle telhetőt megtesz a kerület hajléktalanjainak ellá-

tásáért és rehabilitálásáért. Szabó Máté emellett azt is 

javasolta, hogy Józsefvároshoz hasonlóan a többi kerület 

is készítsen ellátási tervet a krízishelyzetek kezelésére. 

A Józsefváros Önkormányzata által 14 millió forintból 

felállított és működtettet Életmentő Pont a leghidegebb 

téli hónapokban nyújt segítséget a fedél nélkülieknek. 

Az ideiglenes melegedősátornak köszönhetően azok 

a józsefvárosiak sem fagytak meg az előző két évben, 

akiknek a lakásában nem volt fűtés. Az Életmentő Pont az 

elmúlt télen is várta a rászorulókat.

Nem lesz többé tűosztás  
a Magdolna utcában
Az Önkormányzat december 31-vel megszün-

tetette az együttműködési megállapodást a Kék Pont 

Alapítvánnyal, mert a szervezet nem teljesítette a válla-

lásait. Az alapítvány az önkormányzat támogatásáért 

cserébe azt ígérte, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési 

Szolgálattal közösen részt vesz a drogszemét eltakarításá-

ban, vagyis gondoskodik arról, hogy ne legyenek eldobált 

tűk a kerület utcáin. A Kék Pont munkatársai azonban nem 

teljesítették, amit vállaltak. Az önkormányzathoz egyre 

több panasz érkezett a kerületben lakóktól a drogszemét 

miatt. A józsefvárosiakat felháborította, hogy nemcsak az 

utcákon, hanem sokszor játszótereken, a homokozókban, 

sőt óvodában is találtak eldobált használt fecskendőket 

és tűket. Ezek az eszközök fertőzést és járványt okozhat-

nak, és ezzel veszélyeztetik több ezer józsefvárosi felnőtt 

és gyermek egészségét. Az Önkormányzat az itt élők 

érdekében döntött úgy, hogy felszámolja az áldatlan álla-

potokat és megszünteti az együttműködést a Kék Ponttal.
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Idosek

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az Önkormányzat éppen az idősek védelme érdeké-

ben hozta létre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

rendszerét. Ennek keretén belül az Őszirózsa Gondozó 

Szolgálat munkatársai 24 órás ügyeletben fogadják az 

idős, beteg emberek segítségkérő hívásait. Jelzés esetén 

gondoskodnak a bajbajutottak ellátásáról és a bejelen-

téstől függően orvost, ápolót vagy szociális munkást 

küldenek a helyszínre.

Idősbarát péntek
Minden hét utolsó munkanapján ingyenesen viszik a 

kerületi időseket a szakrendelésekre és az okmány-

irodába.

Ingyenes Szűrőszombat
2013-ban is népszerűek voltak az úgynevezett Ingyenes 

szűrőszombatok, ahol a kerületi lakosok térítésmen-

tesen vehették igénybe a Józsefvárosi Egészségügyi 

Szolgálat szolgáltatásait. Noha ezzel a lehetőséggel min-

den józsefvárosi élhet, a tapasztalatok mégis azt mutatják, 

hogy főként az idősek mennek el a vizsgálatokra.

Kirándulások 
Annak érdekében, hogy a kerület idős lakosai minél 

hasznosabban, együtt, kellemes társaságban tölt-

hessék el szabadidejüket, a Józsefvárosi Önkormányzat 

egész napos kirándulásokat is szervezett, ahol változatos 

programok várták a résztvevőket. Ennek keretében jutot-

tak el többen is Mezőkövesdre, Szentendrére, a Budapesti 

Állat- és Növénykertbe, sőt a Fővárosi Nagycirkuszba is. 

Az Önkormányzat az idősek részére évente többször 

gyógy- és wellness fürdőkbe belépőt is biztosított, nyá-

ron pedig 1 hetet tölthettek el az Önkormányzat felújított 

üdülőjében a Balatonnál. A kirándulások alatt a kerületiek 

nemcsak új barátokkal, hanem különleges élményekkel is 

gazdagodhattak.

Adventi teadélután
Józsefváros Önkormányzata a Józsefvárosi Galé-

riával együttműködve tavaly is megrendezte az 

adventi teadélutánokat. A rendezvényeken híres művé-

szek színvonalas előadásai mellett meleg tea, puncs és 

téli édesség várta a résztvevőket. A főként időseknek 

szóló program lehetőséget adott arra, hogy a decemberi 

délutánokat mindenki meghitt, kellemes közösségben 

tölthesse el. 

Múzeum- és színházlátogatások
A Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából majd-

nem 300 kerületi időskorú kapott jegyet a 

megújult Erkel Ferenc Színházba. A belépők Giuseppe 

Verdi két operájára, a Rigoletto és az Álarcosbál, illetve 

Georges Bizet Carmen című darabjára szóltak. 

Idősbarát Önkormányzat díj: méltó jutalom Józsefvárosnak! 
Józsefváros 2013-ban először nyerte el az Idősbarát Önkormányzat 
díjat. Ez a cím méltán szimbolizálja azt, hogy az idősekkel való törő-
dés mennyire kulcsfontosságú a kerület jelenlegi vezetése számára.  

A díjat többek között azért is nyerhette el az Önkormányzat, mert számos olyan intézkedést hozott, amely a kerü-
letben élő idősek mindennapjainak megkönnyítését, szabadidejük eltöltését célozta meg. A díj elnyerése alkalmából 
december 11-én, a józsefvárosi idősek részvételével, a kerület legnagyobb létszámú rendezvényére is sor került.

Sántha Péterné alpolgármester elkísérte 
az időseket az Operába

dr. Sára Botond alpolgármester az Idősek világnapja alkalmából 
ellátogatott a kerületi idősklubbokba

Sántha Péterné alpolgármester vette át az Idősbarát Önkormányzat díjat a Parlamentben
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fiatalok, gyerekek

Sport az egészégért! 
Pályázati források mellett mintegy 400 millió 

forintból újultak meg Józsefváros valamennyi 

iskolájának sportudvarai, tornatermei az elmúlt 5 évben. 

2013-ban a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sport-

iskola sportsátrát adták át. A Németh László Általános 

Iskola sportpályája, a Mesepalota Napközi Otthonos 

Óvoda játszóudvara újult meg. A Homok utcában épült 

sportpálya nyáron kapott gumiburkolatot, a Gyerek-Virág 

Napközi Otthonos Óvoda tagóvodájában pedig gumi-

tégla burkolat került az udvarra. Ezek a fejlesztések azért 

is fontosak, mert minden gyermek életében lehetőséget 

kell adni a sportolásra, amely nemcsak egészséges és 

közösségformáló, hanem az egymással szembeni tisztes-

ségre is tanít.    

Diákmunka az Önkormányzatnál
A Magyar Kormány által meghirdetett „nyári diák-

munka elősegítése” elnevezésű programnak 

köszönhetően összesen 54 nappali tagozatos diák dol-

gozhatott a Józsefvárosi Önkormányzatnál vagy annak 

intézményeinél. A fiatalok nemcsak a munka világába, 

fontos, a mindennapokat is érintő feladatok ellátásába 

kaptak betekintést, hanem életre szóló tapasztalatokat 

szerezhettek, amelyek hozzájárulhatnak boldogulásuk-

hoz, jövőjük sikeréhez. 

Inkubátorházként és Kontaktpontként is 
működik a H13
A H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ a Józsefvá-

rosi Önkormányzat által 2010-ben indított Európa Belvárosa 

Program részeként épült. A program keretében csaknem 

kétmilliárd forintból újult meg a környék, az inkubátorház 643 

millió forintból valósult meg. A Horánszky utca 13-ban található 

H13 infrastruktúrával, szakmai programokkal és mentorálással 

segíti a fiatalokat a vállalkozásuk talpra állításában, a pálya-

kezdőket pedig abban, hogy öngondoskodóvá váljanak. A 

Központ vállalkozás-fejlesztési tevékenységének kiemelt 

eleme az Inkubációs Program, amely során a bekerülő Start 

up-ok (újonnan alapított, induló innovatív vállalkozások) ked-

vezményes feltételekkel 1+1 évig használhatják a felszerelt 

munkaállomásokat, a ház infrastruktúráját, emellett szakmai 

támogatást kapnak vállalkozásuk beindításához vagy meg-

lévő vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez. A H13-ban nyílt 

meg a főváros első ifjúságsegítő irodája is tavaly októberben 

az Új Nemzedék Plusz program keretében. A Kontaktpont 

irodában egyéni karriertervezési, mentálhigiéniai tanács-

adással, vállalkozási 

alapismeretekkel 

várják a fiatalokat, 

de tartanak műhely-

beszélgetéseket , 

előadásokat is.

Új képzés Józsefvárosban, bővülő 
oktatás
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és 

Társadalomtudományi Kara 2012 szeptembere óta a 

piliscsabai székhelyén kívül a Mikszáth téren is folytatja 

működését. Ezzel bővítve a budapesti képzési kínálatot 

és egyben gazdagítva Józsefváros sokszínű egyetemi 

életét. A Mikszáth tér környéke az utóbbi időben dina-

mikus ifjúsági és szórakozási központ lett. Ebbe a vidám 

kavalkádba visznek komolyabb színt a Pázmányon nagy 

számban tanuló diákok.

Ingyenes parkolás az iskoláknál is
A Józsefvárosi Önkormányzat kibővítette az ingyenes 

parkolás lehetőségét a józsefvárosiak részére, kiemelt 

figyelemmel az iskolák és óvodák környékére. A 2013-as 

tanévkezdés ezért is lett könnyebb a gyermekes családok 

esetében, hiszen reggel 8 és fél 9, illetve délután fél 4 és 5 

óra között a szülők ingyen parkolhatnak minden bölcsőde, 

óvoda és általános iskola környékén a kerületben.

Bölcsődefestés önkormányzati 
képviselőkkel
Megújult a Horánszky utcai bölcsőde. Az épületet 

szigetelték, új nyílászárókat helyeztek be. Egry Attila alpolgár-

mester és Szilágyi Demeter, a Palotanegyed önkormányzati 

képviselője is jócskán kivette részét a munkából, hiszen ők 

is festettek vidám, színes figurákat az épület homlokzatára.

Édesség- és gyümölcskosarak a 
kerületi óvodásoknak
A Corvin Plaza és a Józsefvárosi Önkormányzat 

felajánlásából több kilogrammos, édességgel és gyü-

mölccsel megrakott ládákat vittek az alpolgármesterek 

és az önkormányzati képviselők az összes józsefvárosi 

óvodába. A kosarak friss narancsot, almát, illetve cukro-

kat, csokikat és édes kekszeket tartalmaztak. A gyerekek 

csillogó szemmel fogadták az ajándékot.

Üdülő felújítás a magyar tengeren
A Józsefvárosi Önkormányzat minden évben támo-

gatja a káptalanfüredi tábor megújítását. 2013-ban 

új, az uniós szabványoknak is megfelelő vizesblokkot ala-

kítottak ki az üdülőben. A zuhanyzók és mosdók, illetve a 

stéglépcső összesen 3,5 millió forintba került. 

Sántha Péterné alpolgármester és Kaiser József önkormányzati 
képviselő a Corvin Plaza, a CBA és az Önkormányzat közös 
adományának átadásakor

A Horánszky utcai bölcsöde megújításában 
Egry Attila alpolgármester és Szilágyi Demeter 
önkormányzati képviselő is részt vett
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KÖzÖssegepites

A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a közösséget minél inkább bevonva építse újjá 
a kerületet. Cél, hogy a fejlesztések, beruházások az itt élők érdekeit, javaslatait szem előtt tartva valósulja-
nak meg. A lakosok már a tervezés fázisában bevonódhatnak az újjáépülés folyamatába, miközben később 
aktívan részt is vehetnek a megvalósításban. Ez nemcsak a józsefvárosi közösséget építi és hozza közelebb 

egymáshoz az itt élőket, hanem arra is büszkék lehetnek, hogy aktívan részt vettek Józsefváros újjáépülésében.

Balogh István önkormányzati képviselő 
is festette a padokat a Föld Napján

Zentai Oszkár és Soós György önkormányzati képviselők egy 
gyermekrajzból készült figyelemfelhívó táblát helyeznek ki

Sántha Péterné alpolgármester a Jezsek Cukrászda vezetőjének 
adja át a Józsefváros tortájáért járó emléklapot

Példátlan összefogás a Föld napján!
2013. április 21-én tizenkét helyszínen több 

mint 100 önkéntes józsefvárosi, a polgármester, 

az alpolgármesterek, az önkormányzati képviselők 

és az intézményvezetők ragadtak ecsetet és 

festettek le 130 padot a kerület különböző pontjain. 

A példátlan összefogásnak köszönhetően a padokat 

100 liter graffiti-álló festékből egységes zöld színűre 

varázsolták.

Milyen legyen a Teleki tér? 
Nyár elején a lakók aktív bevonása érdekében 

több fórumot is rendeztek a Teleki tér 

megújítása kapcsán. A tervezők arra kérték az ott 

élőket, osszák meg velük helytörténeti ismereteiket, 

személyes történeteiket, javaslataikat és ötleteiket, 

hogy ők milyennek szeretnék látni majd a teret. Ezeket a 

javaslatokat beépítették a tér kivitelezési terveibe és ez 

alapján készült el a végső koncepció.

Teleki téri szoborpályázat 
Az Önkormányzat pályázatot írt ki a Teleki téri 

szoborcsoport megalkotására.   A Bíráló Bizottság 

elnöke, Kocsis Máté polgármester arra kérte a kerület lakóit, 

ők is nyilvánítsanak véleményt, hogy a két legjobbnak ítélt 

pályamű közül, melyiket tudják inkább elképzelni a téren.  A 

Teleki tér zöldfelületének koncepcióterve is közösségi tervezés 

részeként készült el, így az emlékhely tervéről is a közösség 

döntött. A polgárok személyesen adhatták le voksaikat a 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, vagy a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház Információs pultjánál. A szavazatok alapján 

Mészáros Attila koncepciója valósul majd meg. 

Palotanegyedi termelői piac
Tavaly nyáron hagyományteremtő céllal nyitott 

zenés termelői piacot Józsefváros Önkormányzata 

a Palotanegyedben. A Rákóczi út és a Gyulai Pál utca 

kereszteződésében szombatról szombatra várják az 

érdeklődőket áprilistól karácsonyig. A friss termékek mellett 

Józsefvárosban egyedülálló módon, kellemes cigányzene is 

fogadja a vásárlókat, amelyről a Józsefvárosi Roma zenészek 

gondoskodnak. A termelői piac megnyitása nemcsak azért 

jelentős, mert az emberek így friss, adalékanyagtól mentes, 

igazi magyar terméket vásárolhatnak, hanem azért is, mert a 

piac egyfajta kapocs a város és vidék között és lehetőséget 

ad a látogatóknak ismerkedni, kellemes környezetben 

bevásárolni a vasárnapi ebédhez. 

Gyerekrajzokkal Józsefváros 
tisztaságáért!
Rajzpályázatot hirdetett Józsefváros Önkormányzata 

a kerületi általános iskolásoknak. Kocsis Máté polgármester 

arra kérte a tanulókat, hogy olyan rajzokat készítsenek, 

amelyek felhívják társaik és a kerület lakóinak figyelmét arra, 

hogy ne szemeteljenek az utcán, ne rongáljanak, hanem 

vigyázzanak Józsefváros közterületeinek tisztaságára, 

a kerület értékeire. A rajzokból táblákat készített az 

Önkormányzat, amelyeket a kerület köztereire, parkjaiba 

helyeztek ki. A versenyen nyertest nem hirdettek, a pol-

gármester minden alkotót meghívott egy egész napos 

kirándulásra a Tropicáriumba és az Álomautó Múzeumba.

Milyen legyen Józsefváros tortája?
Ősszel írta ki az Önkormányzat a „Józsefváros 

tortája” elnevezésű pályázatot a kerületben 

működő cukrászdák részére. A pályázat célja az volt, 

hogy bevonják a kerületi cukrászokat abba, hogy legyen 

egy saját süteménye Józsefvárosnak. A nyertes a Jezsek 

Cukrászda alkotása lett. A torta nemcsak azért egye-

dülálló, mert belül krémesen lágy citromos, kiwis krém 

van benne, hanem azért is, mert külső fehércsokoládés-

marcipános bevonata a kerület színeiben pompázik. A 

nyertes pályaművet Józsefváros 236. születésnapján, 

november 7-én az Erkel Színház megnyitóján mutatták 

be a nagyközönségnek. 
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236 éves Józsefváros!
November 7-ét idén két jeles esemény is jelen-

tőssé tette 2013-ban. Józsefváros ezen a napon 

ünnepelte 236. születésnapját és éppen ezen a jeles 

napon nyílt meg újra a felújított Erkel Színház is. A meg-

nyitó alkalmából a kerületbe látogatott Orbán Viktor 

miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester is. A 

születésnappal egybekötött rendezvényen mutatták be 

Józsefváros tortáját, amelyet pályázat útján bíráltak el. 

A Jezsek cukrászda nyertes alkotását a Százszorszép 

óvoda gyermekei kapták. 

Megújult a Józsefvárosi Galéria
Aba-Novák Vilmos kiállítással nyitotta meg 

kapuit a csaknem 27 millió forintból felújított 

Józsefvárosi Galéria. A megújítás nemcsak az épület 

állaga szempontjából volt jelentős, hanem azért is, mert 

ezáltal a kerületiek kedvelt találkozási pontja, egy igazi 

kulturális ékszerdoboz kapott új arculatot. A Józsefvárosi 

Galéria immár méltó módon fogadhatja az ide látogató 

művészeket, miközben új külsejével a Nagykörút leg-

szebb épületei között emlegethetjük. 

Zeneváros-zenenyár
Júniustól augusztusig tartott az a nagysikerű nyári, 

kulturális programsorozat, amely 250 eseménnyel 

15 helyszínen várta a szórakozni vágyókat. Többek között 

olyan események kapcsolódtak hozzá, mint az egyedül-

álló Kórusok éjszakája, a Roma Zenei Projekt vagy éppen 

a Főzdefeszt, ahol a sörimádók több mint 100 féle magyar 

kézműves sört kóstolhattak meg. A programok között 

voltak koncertek, kiállítások és cigány muzsikusok is. A 

nagysikerű rendezvény nemcsak lendületes, pezsgő 

hangulatot hozott a kerületbe, hanem rengeteg magyar 

és külföldi látogatót is. Az eseményhez Józsefváros 

Önkormányzata 22 millió forinttal járult hozzá, hagyo-

mányteremtő szándékkal.

Két alkalommal is tarolt a Főzdefeszt!
Július és szeptember első hétvégéjén rendezték 

meg Józsefvárosban az ingyenesen látogatható, 

első magyar kézműves sörfesztivált, a Főzdefesztet. A 

Mikszáth tér a nyár és az ősz két hétvégéjére a gasztronó-

mia színhelye lett, miközben igazi kulturális kavalkádként 

vonzotta a józsefvárosi és más kerületek, városok lakóit 

és a külföldi turistákat.  

Szenes koncert
Tavaly immár harmadik alkalommal rendezték meg 

a Szenes Iván emlékkoncertet. A dalszövegíró 

halálának harmadik évfordulóján csaknem 6000-en láto-

gattak ki a Rezső térre, hogy együtt emlékezzenek arra 

a művészre, akinek dalain generációk nőttek fel, akinek 

dalaira máig szívesen táncolnak fiatalok és idősek, nők 

és férfiak is. Az emlékkoncerten fellépett többek között 

Bodrogi Gyula, Voith Ági, Wolf Kati, Zalatnay Sarolta, Nagy 

Feró és a Beatrice. 

Muzsikus Cigányok Parkja
Nagyszabású ünnepség keretében adták át 

a Muzsikus Cigányok Parkját a Baross utca 

és a Szigony utca kereszteződésénél található téren, 

2013. október 26-án. A parkban felállított négy emlék-

oszlopon jelenleg nyolc olyan cigányzenészt ábrázoló 

domborművet csodálhatunk meg, akik Budapesthez és 

Józsefvároshoz kötődnek, de a magyar zene nagyköve-

teiként bejárták az egész világot. A tér létrehozása azért 

is jelentős, mert teljesen újjávarázsolja azt a területet, 

miközben kiváló találkozási pontot, szabadidős helyet 

jelent a józsefvárosiak számára.
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Csak így tovább Józsefváros!

A JÖvo

MSZP

Komássy Ákos

Minden hónap másidk szerdája, 
16-18 h, Szigony u 13/A 
(Lepény épület, 
Szigony Alapítvány)

Dr. Révész Márta
Minden hónap 1. kedd 16-18 h 
(Szigony u. 13/A)

Szili Balázs
Minden hónap ulolsó kedd 
15-17 h 
(MSZP Iroda Népszínház u. 11.)

Dr. Kocsis Máté, 
polgármester

Minden hónap 2. szerda 12-15
(bejelentkezés csak írásban)

Balogh István 
Szilveszter 
6. választókerület

Minden hónap 1. szerda 12-14 h 
(Képviselői Iroda) 

Dr. Dénes Margit 
12. választókerület

Minden hónap 1. hétfő 15-16 h 
(Képviselői Iroda) 

Dudás Istvánné 
3. választókerület

Minden páros hétfője 16-17 h 
(Képviselői Iroda) 

Egry Attila, 
alpolgármester 
2. választókerület

Minden hónap 1. és 3. hétfő 
16-18 h 
(bejelentkezés csak írásban) 

dr. Ferencz Orsolya 
11. választókerület

Minden hónap 1. kedd 15-16 h 
előzetes bejelentkezés alapján 
(Képviselői Iroda) 

Guzs Gyula 
9. választókerület

Minden hónap 1. hétfő 14-15 h 
(Képviselői Iroda) 

Kaiser József 
10. választókerület

Minden hónap 2. hétfő 16-17 h 
(Polgárok Háza, Visi u. 6) 

Sántha Péterné, 
alpolgármester 
5. választókerület

Minden hónap 2. és 4. hétfő 15-17 h 
(bejelentkezés csak írásban) 

Soós György 
7. választókerület

Minden hónap utolsó péntek 10-tól
előzetes bejelentkezés alapján
(Képviselői Iroda) 

Szilágyi Demeter
1. választókerület

Minden hónap 2. kedd 14-15 h 
előzetes bejelentkezés alapján 
(Képviselői Iroda) 

Vörös Tamás
8. választókerület

Minden hónap 2. csütörtök 16-18 h 
előzetes bejelentkezés alapján 
(Képviselői Iroda) 

Zentai Oszkár 
4. választókerület

Minden hónap 3. hétfő 15-16 h
előzetes bejelentkezés alapján 
(Képviselői Iroda) 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

JOBBIK

Pintér Attila
Minden hónap 1. hétfő, 14-15 óra, 
Képviselői iroda

LMP

Jakabfy Tamás

Minden hónap 2. és 4. hétfő, 14-15 h 
(Képviselői Iroda) 
További esti időpontokban  előzetes 
egyeztetés e-mailben lehetséges

FIDESZ - KDNP
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Üzlet név Üzlet cím Termék
Kedvez-
mény %

Egészség

Aréna Gyógyszertár
Bp. Kerepesi út 9. 
Aréna Plaza

Minden nem receptköteles termékre 10 %. Dermo kozmetikumok széles 
választéka, helyben készített gyógyszer tisztaságú krémek, gyógyter-
mékek.

10%

Gyógyhír Patika Bp. 1086 Teleki tér 5. A nem hatósági áras termékekből 5% 5%
Diagnoptika Bp. 1089 Vajda P. 43. Szemüvegkészítés, orvosi vizsgálat. 20%

Cvikker Optika Bp. 1088 Krúdy Gy. u. 4.
Szemüvegrendelés esetén 15%, CooperVision kontaktlencsék diákiga-
zolványra 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, kontaktlen-
cse 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%

Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-20-595-3057 Gyógymasszázs az Ön otthonában, vagy szakrendelőben. 5%
Kozmetikum

Yves Rocher
Arena Plaza, Corvin Bevá-
sárlóközpont, Europeum

1 választott, nem zöld pontos termékre.
20%

Szépségszalon, Fodrászat

Black Diamond Beauty Salon Bp. 1081 Népszínház u. 37.
Minden szolgáltatás kiírt árából 15%. Női, férfi, gyermek fodrászat. Női, 
férfi kozmetika.

15%

Horváth és Társai Szépségsza-
lon

Bp. 1085 József krt. 69.
Minden szolgáltatás árából 25% kedvezmény. Férfi-Női fodrászat, koz-
metika, 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 Ruhakölcsönző Bp. 1081 Kiss József utca 13.
Menyasszonyi ruhák kölcsönzése, eladása, szalagavatóra táncruhák, 
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 Festékszaküzlet 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%
Takarítás

Csipak Zoltán 
egyéni vállakozó

06-20-595-3057 Lakások takarítását, ablaktisztítást, vasalást is vállal cégünk. 10%

Számítástechnika

MÓDUSZ Irodaház
Bp. 1087 Könyves Kálmán 
krt. 76. fsz. 14. 
www.modusz.hu

Informatikai eszközök, nyomtató kellékanyag -5%, számítógép szerviz 
-10%, iroda bérbeadás -5%, bérelszámolási-könyvelési szolgáltatás -15% 5-15%

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%

Budapest, 2013. október 10.

Józsefváros Kártya elfogadóhelyek:
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