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Növekvõ lakáskereslet Józsefvárosban
Befektetésnek is ajánlott

ÖNKORMÁNYZAT

35 éves a Víg Otthon
Más klubokkal együtt ünnepeltek
A Víg utcában 35 éve mûködõ Víg Otthon Idõsek Klubja tagjait Sántha
Péterné alpolgármester asszony a gödöllõi Sissy-kastélyba szóló belépõjegyekkel, míg a kerület polgármestere tortával köszöntötte. Kocsis Máté
70 ezer tõ virágot is ígért a szülinaposoknak – és a kerületnek –, amelyet
közterületekre ültetnek ki.

eljesen megtelt a Víg Otthon Idõsek
Klubja nagyterme az intézmény születésnapján. Mint Nagy Erzsébet, a klub
vezetõje elmondta, az 1979 júniusában lét-
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rejött Víg Otthon kezdetek óta igyekszik hû lenni nevéhez: vidám környezetben otthonos érzést nyújtani az idõseknek. Jelenleg több mint
60 tagjuk van, a programok kilencven százalékos kihasználtsággal zajlanak.
Az ünnepség alaphangulatát a Józsefvárosi Zenekar alapozta meg,
majd Kocsis Máté köszöntötte az idõseket, illetve köszönte meg az otthon dolgozóinak
munkáját. „Mindannyian józsefvárosiak
vagyunk, fontos, hogy tiszteljük egymást.
A közösségnek szüksége van közös terek-

re, ezért is újítunk fel az idén 29 közterületet, és kezdtük el megépíteni Józsefváros
új központját a Horváth Mihály téren” –
mondta. Kocsis Máté bejelentette: a környéken további 70 ezer tõ virágot is kiültetnek.
Sántha Péterné kiemelte, fontos, hogy a
környéken lakó szépkorúak szeressenek
egy ilyen változatos programokat kínáló
helyre járni. „Hasonló elven mûködik a
kerület többi klubja is, ennek is köszönhetõ, hogy Józsefváros kiérdemelte az
Idõsbarát Önkormányzat elismerést” –
mondta az alpolgármester. Az ünnepség a
hatalmas torta felvágásával folytatódott,
majd a Víg Otthon Idõsek Klubja tagjait a
kerület más idõsklubjai is köszöntötték
vidám elõadásokkal, mûsorokkal.
N.M.

Fejlesztik a közvilágítást és a csatornarendszert
Nagytakarítás a MÁV-telepen
Józsefvárosban különleges színfoltot képvisel a kis MÁV-telepként ismert, az MTK-stadion közelében található, a vasúti és a villamos sínek,
a Hungária körút valamint a Salgótarjáni út övezte terület. Józsefváros
Önkormányzata rendezi a telep környezetét, közvilágítást épít ki, fejleszti a csatornarendszert és zajvédõ fal építését kezdeményezte a Budapesti Közlekedési Központ felé. A terület rendbetételében Sára Botond
alpolgármester is aktívan részt vesz.
Józsefvárosi Közterület-Felügyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat munkatársai – naponta harminc ember, köztük
mintegy 25 közfoglalkoztatott – több mint
egy hét alatt tették rendbe a zöldfelületet,
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visszavágták a fákat, összegyûjtötték a szemetet, több mint 100 m3
hulladékot. A környék egy része
sajnos kedvelt a kábítószer-fogyasztók körében is, az elmúlt idõSára Botond alpolgármester is besegített
szakban naponta közel 60
tût szedtek össze.
„A MÁV-telep egy elszigetelt, értékben” – mondta Sára Botond. A tervek
kertvárosi környezetû terület, az szerint a nyár folyamán a templom melletti
itt lakók egy része jelezte vételi játszóteret is felújítják.
szándékát az ingatlanokra, ameJelenleg a környezõ utcák takarítása, a
lyek önkormányzati tulajdonban zöldfelület rendbetétele, parkosítás zajlik.
vannak. Az önkormányzat jelen- Szükség volt a vasúti síneket övezõ kerítés
leg azon dolgozik fejlesztésekkel, rendbehozatalára is, azt ugyanis egy részen
átalakításokkal, hogy mindez le- megbontották. Az alpolgármester is kivette
hetõvé váljon. Kiépítjük a közvilá- a részét a munkából, a szemétszedés, galygítást, hamarosan elindul a víz- és lyak gyûjtése mellett a kerítés hegesztésécsatornarendszer kiépítése ne- ben is segédkezett.
gyed milliárd forintot meghaladó
N.M.

INGATLAN
Ár–érték arányban a legjobb belsõ kerület

Érdemes lakást venni Józsefvárosban
2013-ban Józsefvárosban épült a legtöbb új lakás, és a
környezõ kerületeket is vizsgálva itt találtuk a leginkább vevõcsalogató négyzetméterárakat. A tömegközlekedési szempontból jól ellátott városrészt már az irodapiac is felfedezte magának. Az ingatlanszakértõk ma befektetésnek javasolják a lakásvásárlást a folyamatosan
szépülõ kerületben, ahol a következõ években komoly
áremelkedésre lehet számítani.

a teljes kerülethez viszonyítva.
Természetesen az árak széles
skálán mozognak, hiszen függnek a lakás méretétõl, állapotától, környezetétõl, a tömegközlekedési viszonyoktól, és attól
is, hogy van-e a közelben oktatási intézmény és bevásárlási
lehetõség.

A metró közelsége
is számít

orábban már hírt adtunk arról az OTPelemzésrõl, mely szerint 2013-ban Józsefvárosban
épült a legtöbb új lakás. Most
újfent körbenéztünk az ingatlanpiacon, összehasonlítottuk a
belvárosi kerületek árait, és azt
tapasztaltuk, hogy vételi szempontból a VIII. kerületben a
legkedvezõbbek a lakásárak.
Átlagosan 205 ezer forintos
négyzetméterárral kalkulálhatunk, ami a régióban messze a
legalacsonyabb.

felújított 19. századi épületeivel és kulturális programjaival
mára a belváros szerves része
lett – átlagára megegyezik a kerületi átlagárral, és ilyen alacsonyat nem találunk a környezõ kerületekben a Nagykörúton belül.
A teljesen új alapokra épülõ
Corvin negyed a legdrágább
része a kerületnek, de még ez is
elmarad a környezõ kerületek
átlagáraitól. Józsefváros közepén, a rehabilitáció alatt álló
Magdolna, illetve a megszépülõ parkjáról nevezetes Orczy
Csábító átlagárak
negyedben valamelyest alacsoA kerületen belül rendkívül nyabb, a Százados negyedben
széles a paletta, de érdekesség, és a Tisztviselõtelepen pedig
hogy a Palotanegyed – amely a némiképp magasabb az átlagár
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A kerület ingatlanpiaci elõnye,
hogy Józsefvárosban található a
legtöbb metróállomás. Míg az
M2 és M3 vonalak körülölelik,
a nemrég átadott M4-es metró
már át is halad rajta. Amint azt
a Portfolio.hu gazdasági hírportál is elemezte, a Hungária
körúton belül Józsefvárosban
találhatók a legkedvezõbb metróállomás-környéki lakásárak.
Az M2 vonalán a Blaha Lujza
tér és a Keleti pályaudvar környékén a legalacsonyabbak az
ingatlanárak, de a Belváros határán lévõ Astoria sem sokkal
drágább. Az M3 vonalán vizsgálva a kerületi
megállókat, a
Kálvin tér környéke a legdrágább, bár az átlagár itt sem
haladja meg a
270 ezer forint/m2-t. A kerületi M4-es
metróállomások környezetében lévõ ingatlanok átlagárai a legkedvezõbbek a vevõknek. Ezek közül is különösen a
játszóterekkel tarkított II. János
Pál pápa tér és a szépen felújított Rákóczi tér környéke.

Növekvõ kereslet
Az Otthon Centrum józsefvárosi irodájának vezetõje, Borsos
Balázs szerint a tavalyi év közepe óta már keresletnövekedés
tapasztalható a kerületben, köszönhetõen az alacsony hitelkamatoknak és annak, hogy a
szintén alacsony betéti kamatok
miatt nemigen éri meg a megtakarításokat bankban tartani. Az
ingatlanszakértõ szerint a következõ években nem várható
jelentõs alapkamat-emelés, ezáltal a betéti és hitelkamatok is
alacsonyan maradnak, ami táplálja a lakáspiaci keresletet. Ennek következtében áremelkedésre lehet számítani. Javaslata
szerint, akinek van megtakarítása, most itt érdemes ingatlanba fektetnie, akár kiadásra is, hiszen a kerület bõvelkedik az
egyetemekben, és sokan keresik
az albérleteket Józsefvárosban.
Fokozott az ingatlanok iránti érdeklõdés a Palotanegyedben és
a Corvin negyedben, de a reálisan árazott lakások az egész kerületben elkelnek rövid idõ
alatt. „Ez a kerület mindig is
jobb volt annál, mint amit az
árai mutatnak. Szívesen ajánlom barátoknak, ismerõsöknek

is. Én azt szoktam mondani,
hogy ár–érték arányban Józsefváros a legjobb belvárosi kerület” – nyilatkozta lapunknak
Borsos Balázs.

Üzletileg is vonzó kerületünk
Annak ellenére, hogy Józsefváros „belsõ” kerület, az irodapiac sokáig nem igazán
fedezte fel magának. Az utóbbi években ez a folyamat megváltozott. Az iroda.hu
adatai alapján már 168.000 m2 bérelhetõ területtel rendelkezõ A+A és B minõsítésû irodaház van a kerületben, amelyek egy-két kivétellel az ezredforduló után készültek el, vagy épültek újjá. Az irodák bérleti díja átlagosan 10 euró/m 2/hó, ami
megfelel a környezõ kerületek irodaárainak, viszont a belvárosi és budai árakhoz
képest kedvezõbb. A legtöbb irodaház a Palotanegyedben (a Kálvin tér, az Astoria és a Szentkirályi utca környékén), a Baross utcában és a megújuló Corvin negyed területén található, ahol jelenleg is átadás elõtt áll egy 6200 m2 területû irodaház, de a Hungária és a Könyves Kálmán körút is népszerû.
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Fény az alagút végén a devizahiteleseknek
Már a parlament elõtt az akcióterv elsõ törvényjavaslata
Világos helyzetet teremtett a Kúria devizahitelekkel kapcsolatos jogegységi határozata. Magyarország legfõbb bírósági szerve kimondta, hogy tisztességtelenek voltak a bankok, amikor az árfolyamkockázatot teljesen áthárították az ügyfeleikre, és egyoldalúan szerzõdést módosítottak, valamint felhatalmazta a kormányt és az Országgyûlést a további törvényalkotásra. A kormánypárt álláspontja az, hogy a tisztességtelenül elvett pénzt vissza kell fizetni a becsapott ügyfeleknek. Ideje véget vetni a tisztességtelen bankok korszakának. A kormány három lépcsõben kívánja végrehajtani a hátralévõ intézkedéseket, az akcióterv elsõ törvényjavaslatát máris az Országgyûlés elé terjesztette.
Kúria jogegységi határozatban kimondta: a devizahiteleknél alkalmazott árfolyamrés tisztességtelen.
Az árfolyamkockázat tisztességessége akkor vizsgálható, ha a pénzintézet nem megfelelõ tájékoztatása miatt az átlagos fogyasztó számára a szerzõdés erre vonatkozó része nem érthetõ. Az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõsége pedig nagyon szigorú feltételekhez kötött.
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Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy itt
az ideje, hogy a tisztességtelen bankok
korszaka után eljöjjön a fair bankok korszaka, amikor a bankok nem az emberek becsapásával, hanem tisztességesen
jutnak profithoz, az emberek pedig nem
lesznek kiszolgáltatva az erõfölényükkel visszaélõ pénzintézeteknek. A kormányfõ általános alapelvnek nevezte,
hogy ha valaki tisztességtelenül jutott
elõnyhöz valaki másnak a rovására, akkor ezt a kérdést rendezni kell, mégpedig az eredeti állapot helyreállításával.

kialakult helyzet, vagyis jelzálog van a házán, lakásán, függetlenül attól, hogy lakásemelés terén is. A devizahitelesek esetében célú vagy más típusú-e (szabad felhasználámár nem egyenkénti perekkel kell eldönte- sú) a devizahitel.
ni, hogy kivel szemben milyen mértékben
jártak el tisztességtelenül a bankok, hiszen A bankokkal
akkor félmillió egyedi pert kellene lefolytat- még most is vita van
A kormány olyan javaslattal igyekszik
ni, de ez nem járható út.
õsszel elõállni, amely nem veszélyezteti a
Ami visszajár, az visszajár
bankrendszer egészséges mûködését, de jó
A bankoknak tehát azt a pénzt, amit tisz- megoldást jelent a devizahitelesek problétességtelenül vettek el, vissza kell fizetni- májára. Varga Mihály nemzetgazdasági miük a becsapott ügyfeleknek. Összességé- niszter már megkezdte az egyeztetéseket a
ben több száz milliárd forintról van szó. Bankszövetség vezetõivel, és egyeztetni
A visszafizetés módjáról, ütemérõl kell szükséges a Magyar Nemzeti Bankkal is. A
majd õsszel dönteni.
bankokkal máris vita folyik az elévülési idõ
A kormány álláspontja szerint a bankok- értelmezésérõl, õk ugyanis azt szeretnék, ha
nak kell bizonyítaniuk, hogy nem jártak el az 5 évnél nem régebbi szerzõdések esetétisztességtelenül. A
ben élne csak például
rendezés kiterjed valaaz árfolyamkockázat
mennyi devizaalapú
miatti kártalanítás. A
hitel- és kölcsönszerkormány ezzel nem ért
zõdésre, valamint a
egyet, a Kúria ugyanis
pénzügyi lízingszerzõegyértelmûen kimonddésekre is. Lehetõleg
ta, hogy tisztességteleminden bajba jutott
nül kötötték a szerzõdevizahitelesen szeretdéseket (ami az 5 évnél
nének segíteni, akinek
korábbi szerzõdésekre
az otthonát fenyegeti a
is igaz).

Mi védi a további intézkedésekig
a devizahiteleseket?
A meghosszabbított kilakoltatási moratórium és a kibõvített árfolyamgát.
z új Országgyûlés elsõ döntése volt, hogy május 12-i ülésén meghosszabbította a
devizahitelesekre vonatkozó kilakoltatási moratóriumot. Most tehát határidõ nélküli a kilakoltatási tilalom, amivel a bankokat is érdekeltté tették a devizahitelesek
ügyének mielõbbi rendezésében. Egyetlen bajbajutott devizahitelest sem lehet utcára
tenni mindaddig, amíg a parlament nem rendezi véglegesen a devizahitel-szerzõdések
ügyét. A kilakoltatási tilalom tehát addig tart, ameddig meg nem születik a devizahitelesek helyzetét rendezõ jogszabály.
Az árfolyamgát is védelmet jelent mindenkinek. Eddig már több mint 180 ezer devizahitelesen segített, akik összesen közel 33 milliárd forintnyi rögzített árfolyam feletti kamat megfizetése alól mentesültek. A már rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsönök állománya április végén több mint 1449,3 milliárd forint volt. Az árfolyamgát keretében a svájci frankot 180, az eurót 250, a japán jent pedig 2,5 forinton lehet törleszteni. A gyûjtõszámlán felhalmozódó árfolyam-különbözet nagy részét átvállalja az állam és bank.

A
Régóta vártunk a Kúria döntésére. Ez egy
fordulópont, amely végre tiszta jogi helyzetet teremt. A legfõbb bírói szerv döntése azt
jelenti, hogy mindent vissza kell adni a devizahiteleseknek, amit tisztességtelenül elvettek tõlük. A Kúria azt is egyértelmûen
kimondta, hogy a bankok tisztességtelenek
voltak, becsapták az embereket. Tisztességtelen módszerekkel vették el a pénzt az emberektõl. Becsapták õket az árfolyamrés, az
árfolyamkockázat és az egyoldalú kamat4

EGÉSZSÉGÜGY
Semmelweis-nap: köszönet és elismerés a gyógyítóknak

Egy év alatt 1,5 milliárd a kerületi egészségügyre
nosztikában is szaktekintélynek számít,
ezért a II. sz. Nõgyógyászati Klinika Ultrahang laboratóriumában is számítanak
munkájára.
Dr. Hisstek József háziorvos. Ötven éve
gyógyítja a felnõtt lakosságot Józsefvárosban. Munkáját nagy szaktudással végzi, a
mai napig részt vesz szakmai továbbképévben közel másfél milliárd zéseken. Közvetlen, segítõkész, betegei
forintot fordítunk a kerületi szeretik, és a kollégái is számíthatnak a seegészségügy helyzetének ja- gítségére.
„Polgármesteri Dicséret” kitüntetés:
vítására. Azt hiszem, erre
Brecsókné Mikus Katalin védõnõ. Hivanemigen van példa más településeken sem” – jegyezte tásszeretete példaértékû. A gondozott csameg a polgármester, majd ládok bizalommal fordulnak hozzá. Munköszönetet mondott „a szak- katársaival is megértõ, együttmûködõ, segíma kiválóságainak és a szak- tõkész.
Dr. Móricz Zsuzsanna házi gyermekormához hûségeseknek”, remélve, hogy példájuk köve- vos. A Szigony utcai gyermekrendelõben
több mint húsz éve nagy türelemmel, gontõkre talál.
dossággal, lelkiismeretesen gyógyítja a keElismerések
rületben lakó gyermekeket.
A Semmelweis-nap alkalmáKocsis Máté kitüntette a szakma kiválóságait
ból a kerület által adományo- Kerületi törzsgárda oklevelek
zott kitüntetéseket Zentai 20 éves törzsgárda oklevelet kapott: Orosz
em könnyû terepen teljesítenek szol- Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság el- Klára, Seleverné Mészáros Julianna, dr. Hajgálatot. A kerületi egészségügyben nöke, Kocsis Máté polgármester és Sántha dú Erzsébet Tünde, Dr. Kleiber Ferencné,
dolgozók munkája az átlagos szakmai elhi- Péterné alpolgármester adta át.
dr. Czobor Lászlóné Dr. Láposi Erzsébet,
„Józsefváros Egészségügyéért” szak- Könyves Tóth Gabriella és Dr. Kalapos Mikvatottságon és felkészültségen túl jóval több
odafigyelést és toleranciát is követel, mint mai kitüntetésben részesült:
lós Péter. 30 éves oklevelet kapott: Dr. PolDr. Szalai Jánosné röntgenasszisztens. gár Endréné, Adyné Palócz Ágnes, Dr. Baaz ország sok más településén. Ezért különösen kiérdemlik megbecsülésünket – 1967 óta közalkalmazott, 17 éve dolgozik a kos István, Barabásné Dr. Peredi Gizella és
hangsúlyozta a polgármester a Józsefvárosi JESZ-ben. Munkája mellett nagy részt vállal Kajtár Istvánné. 40 éves kerületi törzsgárda
Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak részoklevelet kapott: Király Zolvételével tartott kerületi ünnepségen.
tánné, Csirszka Ágnes, Dr.
Kocsis Máté emlékeztetett a magyar
Bodrics Mária, Lukácsné
egészségügyben végbement változásokra
Révész Ágota és dr. Udvaris, amelyek elsõ eredménye az egészséghelyiné Dr. Papp Mária.
ügyi dolgozók béremelése volt, megelõzve
Fõigazgatói Dicséret
az összes többi közszolgálati ágazat bérrenDr. Koroknai András, a Jódezését. Erejéhez mérten a kerületi önkorzsefvárosi Egészségügyi
mányzat is hozzájárul a betegellátás színSzolgálat vezetõje a kerület
vonalának emeléséhez. Õsszel megkezdik
lakosainak kiemelkedõ szakaz Auróra utcai szakrendelõ korszerûsítémai színvonalon nyújtott
sét, amelyre kormányzati támogatással kb.
ellátásért és gyógyításért
1,2 milliárdot fordítanak. Körülbelül egydicséretben részesítette a
éves átépítés után budapesti viszonylatban
szolgálat tizenegy dolgoegyedülálló szakrendelõnk lesz, amely az
zóját. Oklevelet kapott:
ott dolgozóknak szakmai elõrelépést jelentSzabóné Juhász Julianna,
het, a betegeknek pedig nagyobb egészségügyi biztonságot – mondta a polgármester. a fiatalok betanításában is. Angol nyelvtu- Dányi Nikolett, Eckbauer Mónika, Dr.
De nem feledkeznek meg a háziorvosi dása mára nélkülözhetetlenné vált a rönt- Lencse Edit, Czibókáné Mónus Éva, Dr.
Polgár Endréné, Balló Gabriella, Gyõri
ellátásról sem. A Szigony utcai rendelõ fel- genosztály számára.
Kósné Tóth Anna laboratóriumi asz- Istvánné, Farkas Ibolya, Dr. Kardos Árpád
újítása is folyamatban van, és a palotanegyedi körzetek sorsa is rendezõdik. A ke- szisztens. 1985 óta dolgozik a JESZ-ben. és István Lajosné.
Végül Szabóné Juhász Julianna, a budarület 75 millió forintért megvásárolt a fõ- Munkáját magas szinten, lelkiismeretesen
városi önkormányzattól egy Gutenberg té- végzi. Megértõ a betegekkel és a munka- pesti járóbeteg-szakellátás alelnöke adta át
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kari nagy, üres üzlethelyiséget, amelyben 40 társaival is.
Dr. Bakos István nõgyógyász. Magas mara Elismerõ Oklevelét Lángné Deák
millióért új gyermek- és háziorvosi rendelõt alakítanak ki. A jövõben a háziorvosi szintû szakmai tudással végzi munkáját, Katalin diplomás ápolónak és Csökli
rendelõk elmaradt munkálatait is befeje- és a kerület terhesgondozásában is ki- Józsefné sebészeti asszisztensnek.
B.É.
zik. „Összességében az elõttünk álló egy emelkedõ részt vállal. Az ultrahang-diagJúlius elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis
Ignácnak, az anyák megmentõjének születésnapján országszerte elismeréseket osztanak. Józsefváros önkormányzata június 25-én köszönte meg a
kerület egészségügyéért dolgozók egész éves munkáját, és fejezte ki elismerését a kiemelkedõen teljesítõknek. Kocsis Máté polgármester emellett jó
hírekkel is szolgált a betegeknek és a gyógyítóknak egyaránt.

N
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VÉLEMÉNY

Nézõpont

A devizahitelesek helyzetének rendezése

Szeretnénk, ha végre nem kellene rettegni
az otthon elvesztése miatt
Ahogy a kormány eddig sem engedte el a bajbajutott devizahitelesek kezét, úgy ezután
sem fogja cserbenhagyni õket. A mi alapelvünk: minden visszajár a devizahiteleseknek,
amit a bankok tisztességtelenül vettek el, és
ne veszítse el senki az otthonát. Mivel az is
egyértelmûen kiderült az elmúlt évek során, hogy a devizahitel hibás termék, meg fogjuk szüntetni. Minden olyan ügyben,
ahol egyértelmûen megkárosították az ügyfelet, igazságot fogunk szolgáltatni. Három lépcsõben, még az idén rendezni
fogjuk a még mindig bajban lévõ családok helyzetét. Nem lesz
könnyû menet, még most is ellenállnak a bankok, a Kúria viszont megerõsítette azt, amit mi mindig is mondtunk: a bankok becsapták és kihasználták az embereket.
A bankok mellett a kialakult helyzet legnagyobb felelõse a
Gyurcsány–Bajnai-kormány. Gyurcsány idején a devizahitelek
összege 140-szeresére emelkedett. Elõzõleg, 1998 és 2002 között
a Fidesz-kormány jelentõs összegeket szánt az otthonteremtési
támogatásokra, és a lakáshitel-piacon 2004-ig szinte egyeduralkodó volt a forinthitel, míg a lakosság teljes lakáshitel-állományának kb. egy százalékát (20 milliárd forint) tette csak ki a devizahitel. 2010-re ez már 50 százalék volt! Ennek az az oka,
hogy a szocialista kormányok teljesen megszüntették az elsõ Orbán-kormány alatti kedvezményes otthonteremtési lehetõségeket, rászabadították a devizahiteleket a családokra, és nem védték meg õket a bankokkal szemben. Hagyták, hogy majdnem
egymillió otthonra tegyék rá kezüket a bankok. Õk okozták tehát a bajt, ezért most erkölcsi kötelességük, hogy támogassák
a Fidesz javaslatát. A Fidesz-frakció kérni fogja a házszabálytól
való eltérést annak érdekében, hogy a devizahiteleseket megsegítõ törvényt az Országgyûlés minél hamarabb tárgyalni tudja.
A devizahitelesek ügye a kormányváltás óta folyamatosan a
kormány napirendjén van. 2010-ben a deviza-jelzáloghiteles
szerzõdések száma 735 ezer darab volt, ez mára 470 ezerre
csökkent. Tehát a kormányváltás óta meghozott, devizahiteleseket segítõ intézkedésekkel már több százezer család otthonát
mentettük meg. Idén áprilisban az is lehetõvé vált, hogy a munkáltatók 5 millió forintig adó- és járulékmentesen támogassák
dolgozóik lakáshitel-törlesztését. A lakáscélú cafeteria lényege,
hogy a munkáltató 5 év alatt összesen 5 millió forinttal, azaz
akár havi 83 ezer forinttal járulhat hozzá a dolgozók lakáshitelének törlesztéséhez. A vissza nem térítendõ támogatás lakásépítésre, -vásárlásra és felújításra is felhasználható. Ez a lehetõség több tízezer családon segíthet.
A további intézkedésekig fontos, hogy a hitelszerzõdés ne
szûnjön meg, és a devizahitelt mindenki fizesse. Ezt az árfolyamgát nagyban megkönnyíti.
Kocsis Máté, polgármester

Az LMP négy éve hangoztatja annak szükségességét, hogy a meglévõ devizahiteleket váltsák át kivétel nélkül forinthitelre a bankok.
2014 márciusában pedig indítványoztuk,
hogy a Ptk. tiltsa a devizahitelezést. A mostani törvényjavaslattal kapcsolatban (amelyet
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„Csiribí-csiribá… devizahitel, tûnj el!”
Olyan érzésünk lehet a napokban,
mintha a kormány varázsigét talált volna egy krízis rendezésére.
A devizaalapú jelzáloghitel egy
olyan tipikus jelenség, amely felszaporodásának hasznos lett volna elejét
venni, de amióta elterjedt és tömegek
adósságává vált, olyan társadalmi válságot okozott,
amelynek nincs jó megoldása. A válságba került devizahitelesek Magyarországon még a 2008–2009-ben kirobbant gazdasági világválság elõtt vettek fel devizában – többnyire svájci frankban – elszámolt kölcsönt.
Olyan felvehetõ adóssághoz nyúltak, amely elsõ ránézésre a legjobb piaci, vagy még annál is jobb feltételekkel bír. A forint azonban a gazdasági világválságba beleroskadt, e hitelek többsége pedig vagy törleszthetetlenné vált, vagy kifizetésük rendkívül drága, és csak
sokszoros felárral lehetséges.
Magyarországon több százezer család küzd ezzel a jelenséggel 5-6 éve. Orbán és kormánya egy teljes kormányzati ciklus alatt addig jutott el csupán, hogy a leggazdagabb devizahiteleseken segített a különleges végtörlesztéssel. Ez is indokolt volt, de társadalmi válsághelyzetet
nem kezelt. Hiszen azok, akik egy összegben ki tudták
gazdálkodni valahogyan a teljes adósságuk végtörlesztésének árát, bizonyosan a devizahitel-adósok tömegének
leggazdagabb „krémjét” alkották, tehát azokat, akiknek
azért nem alapvetõ életfeltételei, életesélyei múlnak a
rossz adósság létén/nem létén. A másodszorra is parlamenti kétharmadot megszerzõ Orbán-kormány most
nagyzenekari felvezetéssel azt az érzést kelti, mintha
megtalálta volna a devizahitel-válság megoldását. A Kúria ítélete, amelyre eddig vártak, nem oldotta meg, hiszen
a Kúria két ponton javított csupán az adósok helyzetén.
Törvénytelennek minõsítette az aránytalan egyoldalú
szerzõdésmódosításokat és az árfolyamrést. Az árfolyamrés viszont mindössze az elszámolásban az eladási és a
vételi árfolyam közötti differencia, ami a forint 2008-as árfolyambeomlásához képest elenyészõ.
Kézenfekvõ jó megoldás tehát a devizahitel-válságra
nincs. Már csak azért sem, mert jogosan háborodnak fel
azok, akik a világgazdasági válság elõtt forintalapú hitelt
vettek fel, drágább kamatokért és rosszabb induló feltételekkel, mint a devizaalapú adósok. Szóval kíváncsian várjuk, hogy kétharmados kormányzásának ötödik évében
milyen választ kínál Orbán és kormánya a devizahitelválságra, ami nem csak a leggazdagabbaknak
kedvez és nem csupán szemfényvesztés…
Komássy Ákos elnök,
MSZP Józsefváros

lapzártáig nem ismerhettünk meg részletesen) az álláspontunk
az, hogy jó irányba mutat, csak legalább négy évet megkésett.
Már ekkor gondoskodni kellett volna arról, hogy kivezessék a
devizahiteleket. Ezt kormányváltáskor könnyebben megtehették volna, kevesebb terhet rakva mind az adósokra, mind a
kormányra, mind a bankokra. 2010 tavaszán ugyanis az 

KÖZTÉR
Forgalmirend-változás

Kétirányúsítják a Golgota utca egyik szakaszát
A Kolónia lakótömbben
élõk kérésére a nyár folyamán kétirányúsítják a
Golgota utcát az Orczy út
és a Delej utca között. A
változás jelentõsen csökkenti az átmenõ forgalmat, így sokkal csendesebb lesz a környék.

J

ózsefváros Önkormányzatának Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága júniusi
ülésén döntött a Golgota utca
forgalmi rendjének megváltoztatásáról. Ugyanis több lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy óriási az áthaladó forgalom a Kolónia lakótömb (Delej utca, Golgota utca, Bláthy
Ottó utca, Vajda Péter utca által
határolt terület) közvetlen környezetében. A Ganz gyártelepre
igyekvõk eddig a Vajda Péter

Kétirányú lesz a Golgota utca a Ganz-kapuig

utca felõl a Delej utcán át közelítették meg a behajtót, és a
nagy forgalom zavarta az ott
élõk nyugalmát. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy – a
Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) együttmûködésben – kétirányúsítja a Golgota
utcát a gépkocsival a Ganz-te-

lepre érkezõk számára. Tehát
már csak az Orczy út felõl lehet
behajtani a Golgota utcába, a
benzinkúttól a Delej utcai Ganzkapuig, így nem kell áthajtani a
Kolónia lakótömbön. További
változás, hogy a Ganz-telep kapubehajtóját elkerítik a Golgota
utca további része és a Delej ut-

ca forgalma elõl. A Golgota utcának a Delej utca és Bláthy Ottó utca közötti szakasza pedig
zsákutca lett, hogy a teherautósok ne használhassák a Kolónia
lakótömb körüli utcákat, mint
egy körforgalmat. Egry Attila
alpolgármester kérdésünkre elmondta, hogy Ferencz Orsolya
körzeti képviselõ asszonnyal lakossági fórumot tartottak az
ügyben, ahol meghallgatták a
lakók panaszait, kéréseit – ezután döntöttek a forgalmi rend
megváltoztatásáról. Ezzel a változással a gyártelepre érkezõk
célirányosan közelíthetik meg a
behajtót az Orczy út felõl, és jelentõsen csökken az átmenõ forgalom a Kolónia lakótömb környékén, csendesebbek lesznek
az utcák – tette hozzá az alpolgármester. A forgalmirend-változással kapcsolatos felszíni átalakításokat a BKK végzi a nyár
folyamán.

A hosszú évek óta szappanoperaszerûen húzódó devizahiteles problémakör lezárását újra megígérte a kormány, az újabb határidõ az
õsz. Minden bírósági fórumot megjárt a devizahitelesek ügye, és a döntések kimondták,
hogy a bankok a szerzõdések több pontjában
tisztességtelenül jártak el, ezért a jogtalanul
beszedett összegeket vissza kell fizetniük az
adósok részére. Ez a gyakorlatban nyilván az adósság és a törlesztõrészletek csökkentésében fog megnyilvánulni. Ugyanakkor a devizahitelek legnagyobb terhét jelentõ árfolyamkockázat
tekintetében még mindig nincs egyértelmûen kimondva, hogy
a kockázatot kinek kell viselnie. A Jobbik törvényjavaslatot
nyújt be az országgyûlésbe, hogy az adósok a hitelfelvétel idõpontjában érvényes árfolyamon törleszthessenek.
Hiszen egy bankban olyan pénzügyi tudás összpontosul,
amellyel szemben az egyszeri állampolgár, még ha képzett és
tanult is, nem képes felvenni a versenyt. A bankrendszer kihasználva erõfölényét tisztességtelen szerzõdésekkel kifosztot-

ta a jóhiszemû embereket, akik lakásgondjaik megoldását látták a devizahitelekben. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok
idején az embereket a pénzügyi hiénáktól védeni hivatott szervezetek, a PSZÁF, az MNB és a Pénzügyminisztérium nem teljesítette a feladatát, nem akadályozta meg a devizahitelek mint
hibás termékek „forgalmazását”. A pénzügyi szakembereknek
tisztában kellett lenniük a kockázatokkal, amit az bizonyít,
hogy a környezõ országokban a hazainál korábban be is tiltották a devizahiteleket és korlátozták a bankok egyoldalú kamatemelési lehetõségeit.
A devizahitelek okozta összes kárt a bankoknak kell rendezniük, mert õk találták ki és adták el a hibás devizahitel-terméket. Ha egy bank a mûködését fõleg a magyar emberek devizahitelekkel való kifosztására építette, és ezért a probléma rendezése kapcsán tönkremegy, nem kár érte. Ugyanakkor a sok más
területen is ígért fideszes elszámoltatás itt is várat
magára. A kialakult helyzetért felelõs politikusok és
hivatali káderek eddig mindent megúsztak.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje



lyett a kormány hagyta elszállni a forintot (sõt esetenként segítette), és a végtörlesztéssel csak a jobbmódúakon segített.
Egyetértünk, hogy most már tényleg pontot kell rakni a történet végére, úgy, hogy a devizahitelesek ne járhassanak jobban,
mint a forinthitelesek.
Jakabfy Tamás, az LMP önkormányzati
képviselõje

euró még 265 forint volt (ma 305), a svájci frank pedig 187
Ft (ma 250). Róna Péter már akkor javasolta hogy a kormány és
az MNB kezdjen tárgyalásokat a svájci jegybankkal a frankhitelek kivezetésérõl, hiszen a probléma nagyobbik fele az euróval szemben is (menekülõvaluta-funkciója miatt) erõsödõ svájci frank volt. Ha ez akkor megtörténik, az adósok százezreket,
a nemzetgazdaság 100 milliárdokat spórolhatott volna. Ehe-
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KÖZTÉR
Teljes lefedettség Józsefvárosban

Mindenhol lesznek
térfigyelõ kamerák
Jelenleg 115 darab térfigyelõ kamera mûködik Józsefvárosban, az önkormányzati fejlesztéseknek
köszönhetõen a szám 180ra bõvül. A kerület lefedettsége szinte teljessé válik, ami jelentõsen csökkenti a bûncselekmények
számát. A fejlesztés közel
300 millió forintból valósul meg, amelynek fedezetéül nagy részben a kormányzati pályázaton elnyert pénzek szolgálnak.
kamerarendszer bõvítésével és
modernizálásával – a szerkezeteknek
nagyobb lesz a felbontása, a kép élesebb lesz,
az éjszakai fényviszonyokhoz is jobban alkalmazkodnak – szinte a teljes kerület ellenõrizhetõvé
válik, ami jelentõsen növeli a közbiztonságot. A bõvülõ
kamerarendszer részeként Józsefvárosban – Magyarországon elõször – arcfelismerõ kamerák is lesznek, amelyek lehetõvé teszik körözött bûnözõk beazonosítását. A kamerák nem
csak a nyilvántartásban szereplõ egyéneket tudják „lencsevégre
kapni”, a hálózat jármûvek rendszámának felismerésére – így lopott autók, lejárt mûszaki engedélyû jármûvek vagy éppen szabálytalankodók kézre kerítésére – is alkalmas.
A teljes beruházás 293 millió forintba kerül, amelynek mintegy 75
százalékát abból a 220 millió forintból fedezi Józsefváros, amelyet a
bûnmegelõzés elõsegítésére, térfigyelõ kamerarendszer telepítésére
kiírt kormányzati támogatáson nyert el az önkormányzat a legeredményesebb pályázóként. A képviselõ-testület június végi döntésének értelmében az elnyert összeget az önkormányzat 73 millió forinttal egészíti ki.

A
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Józsefváros
közbiztonsága
javítása érdekében az
önkormányzat korábban
megerõsítette a rendõrséget,
mobil rendõrõrsöt mûködtet a Diószegi utcában, rendõrházat létesített a
Lujza utcában, Szomszédsági rendõrprogramot
indított a Magdolna negyedben, és hangos kamerákat is telepített.

KÖZTÉR

180
kamera figyeli
majd a kerületet

A térfigyelõ kamerák
elhelyezkedése
a kerületben
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ÖNKORMÁNYZAT
Józsefváros a szívügyük

Elismerések a közszolgáknak
A jól mûködõ közigazgatást senki sem veszi észre, a hiányát viszont azonnal. A
közszolgálati tisztviselõk napja az a ritka alkalom, amikor az észrevétlenül is kimagaslóan teljesítõ hivatalnokok elismerést és biztatást kaphatnak. A Józsefvárosi Önkormányzat ünnepségén a kerületi jegyzõ és a polgármester tüntette ki a
Polgármesteri Hivatal legkiemelkedõbb munkát végzõ tisztviselõit.
ideges ügyfelek. De ugyanígy köszönetét fejezte ki mindenkinek,
aki a „Józsefváros újjáépül!” projektben vesz részt. Mert ez nem
csupán egy jelmondat, hanem akkora léptékû kerületfejlesztés,
amelyre évtizedek óta nem volt
példa. Rengeteg döntéselõkészítõ
munka, adminisztráció szükséges
ahhoz is, hogy egy tér felújítása
egyáltalán elkezdõdhessen. Néha
harcokat is meg kell vívni (pl. a piac bezárása miatt). De az eredmények azt mutatják, hogy érdemes,
Danada-Rimán Edina (balról) és Kocsis Máté adta át
mert a polgármester szerint szeaz elismeréseket a köztisztviselõknek
rencsére az újjáépítés nem egyedül az õ szívügye. Ezért Kocsis
anada-Rimán Edina jegyzõ megkö- Máté az ünnepség végén a Józsefszönte kollégáinak a napi feladatokon város iránti közös szeretetre emeltúlmenõ, gyors és pontos munkát, amelyet te poharát.
a tavaszi országgyûlési, majd rögtön utána
az európai parlamenti választások követel- „Józsefváros Közigazgatásáért”
tek meg tõlük. Arra kérte õket, hogy ugyan- kitüntetésben részesültek:
Iványi Gyöngyvér: Csaknem
ezzel a profizmussal nézzenek szembe az
elõttünk álló õszi önkormányzati választá- tíz éve a Fõépítészi Iroda munkasokkal is. A hivatal leghûségesebb dolgozó- társa, két éve irodavezetõ. Õ a
it kiemelve azt mondta: a közt szolgálni mozgatórugója a helyi védett
nem csupán munkahely, hanem évtizedek- épületek ügyének, és a józsefvárore szóló elkötelezõdés, Józsefvárost szolgál- si köztereken megjelenõ mûalkotások sorsát is kézben tartja.
ni pedig már-már szerelem.
Majerné Bokor Emese: Ötödik
Kocsis Máté polgármester is megköszönte a hivatal munkatársainak a hibátlanul le- éve dolgozik a Hivatalnál belsõ ellenõrzési
bonyolított két választást, amely mindig na- munkakörben. Õ felelõs az önkormányzat
gyon feszült idõszak, hiszen a politikusok költségvetési szerveinek ellenõrzéséért, a
gyakran több türelmet igényelnek, mint az törvényes mûködés fenntartásáért.

Korlát Sándorné: Harminchat éve adatrögzítõként került a Hivatalhoz, majd a Hagyatéki Csoportba került, jelenleg is hagyatéki ügyintézõ. Emellett a Választási Iroda
tagjaként a választások elõkészítésével foglalkozik.

Polgármesteri dicséret kitüntetésben
részesültek:
Dr. Mészár Erika: Tizenöt éve dolgozik a
Hivatalnál. Az okmányirodát vezette, majd
2007-ben a képviselõ-testület aljegyzõvé választotta, de a járási rendszer kialakításáig
szívügyeként tovább vezette az okmányirodát és az ügyfélszolgálatot.
Fábián Márta: 2011 óta elõbb a Polgármesteri kabinetben, majd a Jegyzõi kabinetben volt asszisztens. 2013-ban kapott megbízást a Belsõ Ellátási Iroda vezetésére.

„Jegyzõi dicséret” kitüntetésben
részesültek:
Molnár Erzsébet Eliza: 2011 óta köztisztviselõ. Feladata az önkormányzati, a hivatali, valamint 11 nemzetiségi önkormányzat pénztárának vezetése, a vevõszámlák
kiállítása.
A Városfejlesztési Iroda: A hivatal gyors
reagálású egységét két éve hozta létre az

D

önkormányzat. Nekik köszönhetõ, hogy a
kerület sikeresen pályázott négy intézmény
és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására.

Újra kizöldül a Rökk Szilárd utca

Tizenegy fát ültetett az önkormányzat
Új fákat ültettek a Rökk Szilárd utcában, mert figyelmetlen autósok kidöntöttek
párat parkolás közben. Az újratelepítésben részt vett Egry Attila alpolgármester
és Szilágyi Demeter helyi önkormányzati képviselõ is.
izenegy új vadkörtefát telepítettek a
Rökk Szilárd utcában a felelõtlenül
kidöntöttek helyett. A csemetéket az elmúlt évben ültettük a Palotanegyed fásítása nevezetû akció keretében, a Föld
Napja alkalmából. Sajnos majd’ egy tucat
fát kell most kicserélni, mert a figyelmetlen autósok parkolás közben kidöntötték
õket – nyilatkozta lapunknak Egry Attila

T
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alpolgármester. A fásításban szintén tevékenyen részt vevõ Szilágyi Demeter képviselõ ehhez hozzáfûzte, hogy ezúton is
kérik az erre járó autósokat, hogy figyeljenek jobban élõ környezetükre, parkoljanak óvatosabban. Az akció ezzel nem fejezõdik be, a Palotanegyed minden egyes
részére, ahova lehetséges, fákat fognak
ültetni.

Egry Attila és Szilágyi Demeter

MÚLTUNK
Ludovika volt, van és lesz

Történelmi emlékhely lett a Közszolgálati Egyetem fõépülete
Történelmi emlékhellyé nyilvánították a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fõépületét, ismertebb nevén, a Ludovikát. Az eseményen emlékoszlopot leplezett le Hende Csaba honvédelmi miniszter és Prof. Dr. Patyi András, az egyetem rektora, köszöntõt mondott Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, és
jelen volt Boross Péter volt miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke is.

J

eles eseményre gyûlt össze a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
vezetése, a magyar honvédség
legfelsõ tisztikara, Józsefváros vezetõi és a még élõ, volt „ludovikás”
tisztek – a nemrég csodálatosan felújított Ludovika épülete ugyanis
történelmi emlékhely lett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új, központi fõépületét egy március 25-i
kormányrendeletben nyilvánították
történelmi emlékhellyé. Ezt jelzi
mostantól a bejárat melletti emlékoszlop, amelyet kedden avattak fel
ünnepélyes keretek között. Ebbõl az
alkalomból Prof. Dr. Patyi András
rektor, valamint Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere mondott
köszöntõt, és ünnepi beszédet tartott Hende
Csaba honvédelmi miniszter. Az emlékoszlop leleplezése után a kápolnában koncertet
adott a Magyar Légierõ Zenekara.
Hende Csaba beszédében emlékeztetett
arra, hogy a Ludovika Akadémián képzett
honvédtisztek a nemzet védelmében járták
a XIX. és XX. század csatatereit, harcoltak a
legnehezebb háborúkban. Példát adtak kötelességteljesítésbõl, bátorságból, felelõsségvállalásból, bajtársiasságból, egyszóval
mindabból, amit szolgálatnak nevezünk. A
„ludovikás tiszt” egy sokoldalúan képzett,
testileg, szellemileg, lelkileg felkészített embert jelentett, aki elkötelezett a haza, a nemzet szolgálata iránt. Ez az a példa, amelyet
napjainkban is minden honvédtisztnek, s a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem vala-

Patyi András rektor és Hende Csaba miniszter

mennyi hallgatójának követnie kell – emelte ki a honvédelmi miniszter. Céljuk, hogy
azok a fiatalok, akik innen végzõsként az
ország szolgálatába szegõdnek, képesek legyenek megnyerni a jövõt a nemzet és a
közjó számára.
Kocsis Máté köszöntõjében párhuzamot vont a
Az emlékhelyekrõl szóló jogszabályok alapján a NemLudovika és Józsefváros
zeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jelöli ki a nemzetörténete között, hiszen a
ti emlékhelyeket. Ezek olyan, Magyarország történelvárosrész polgári fejlõdése
mében meghatározó jelentõséggel bíró helyszínek,
összekapcsolódott a Ludoamelyek a magyarok, illetve a magyar nép és az orvika felépülésével és anszág területén élõ nemzetiségek összetartozását erõsínak mûködésével. A kerütik. Identitásképzõ jellegüknél fogva a nemzet önképélet elképzelhetetlen a Luben kiemelkedõ fontossággal bírnak, továbbá orszádovika Akadémia nélkül –
gos jelentõségû állami megemlékezés színhelyei.
emelte ki a polgármester,
de megjegyezte: a Ludovi-

Gondoskodás saját halottainkról

Kerületi kegyeleti rendelet
Önkormányzati rendeletet alkotott a kegyeleti szabályokról a képviselõ-testület. Ezzel kívánta méltó módon
kifejezni a kerületért végzett kiemelkedõ közéleti, szakmai, mûvészeti és egyéb tevékenységük miatt megbecsülésre érdemes elhunytak iránti tiszteletét.
rendelet szerint elhalálozásuk esetén az önkormányzat saját
halottjának tekinti a „Józsefváros Díszpolgára” kitüntetõ
címmel rendelkezõ polgárt, a hivatalban lévõ polgármestert és
alpolgármestert, valamint a települési képviselõket a mandátumuk betöltésének ideje alatt, továbbá a polgármesteri tisztségét
legalább egy teljes cikluson át betöltött polgármestert. Amennyi-

A

ka sem képzelhetõ el bárhol máshol a világban. Mint kifejtette: Józsefváros újjáépítése nemcsak épületeinek, utcáinak, tereinek megújításában, rendbehozatalában
rejlik, hanem a szellemi megújulásában is,
s ennek sziklaszilárd talapzata egyebek
között a Ludovika Akadémia és annak
szellemisége. Ennek az épületnek kiemelt
jelentõsége volt, van és lesz Józsefvárosban – szögezte le a polgármester. „Rend, fegyelem, tisztesség, becsület, hit és erkölcs” – ezeket a szavakat társítják az emberek
a Ludovika Akadémiához –
mondta Kocsis Máté, megjegyezve: hiszi, hogy ezen jellemformáló
kifejezések valós tartalmat nyernek a megújuló kerület mindennapi életében is.
Patyi András köszöntõjében elmondta, hogy az egyetemet az a
szellemiség kell, hogy teremtse és
fenntartsa, amely mögött magasztos eszmék, nézetek húzódnak. Kiemelte: a Ludovika Akadémia gyönyörûen felújított, régi épülete jelképezi azt, hogy a múltat és a jövõt miként
lehet a jelenben egységgé kovácsolni.
Ugyanakkor hozzátette: az egyetem nemcsak az épület, hanem az egykor a Ludovika
Akadémiát jelentõ, jelképezõ értékek felújításával is szolgálni kívánja a hazát. Z.B.

ben a hozzátartozók
igénylik, az önkormányzat saját halottjának temetésével
kapcsolatos teendõk
ellátásáról a polgármester gondoskodik. Szabályozza a
rendelet azt is, hogy
mit értünk temetési
költségeken, valamint ezek viselésének módját. A temetési költségeket teljes mértékben – esetleg a közvetlen hozzátartozók kérésére részben – a józsefvárosi önkormányzat viseli. A rendelet
szerint a temetési költségek körébe tartozik a sírkõállítás is. Ennek értelmében a képviselõ-testület úgy döntött, hogy 1,2 millió
forintot biztosít a kerület néhai polgármestere, Csécsei Béla sírkövének felállítására.
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Pályázati felhívás
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
(mint kiíró) megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. (mint bonyolító)
az önkormányzati lakásuk visszaadását vállalók részére, egy év határozott idõre szóló bérleti szerzõdéssel, felújítási kötelezettséggel,
elõbérleti jog biztosításával, önkormányzati
bérlakások bérbeadására „MCS/2014. típusú”, két fordulós, minõségi lakáscsere-pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2014. július 7. (hétfõ). Az I. fordulóra vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 6. (szerda) 16 óra. A pályázat zárt
borítékban nyújtható be, mindkét fordulóban
személyesen a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest, VIII., Õr u. 8.).
Az I. fordulóra vonatkozó pályázat bontásának ideje: 2014. augusztus 7. (csütörtök) 14
óra. A pályázat bontásának helye mindkét
fordulóban: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója. A pályázó. illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy a bontásnál jelen lehet. A II. fordulóra vonatkozó pályázat benyújtásának határidejét és bontásának idejét a Bonyolító a meghívóban közli.

A pályázat eredményét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága állapítja meg, legkésõbb 2014. október 6. (hétfõ) napjáig.
A pályázaton elnyert lakások bérbeadása: egy év határozott idõre szóló bérleti szerzõdéssel, felújítási kötelezettséggel, elõbérleti jog biztosításával. Bérlõnek a bérleti
szerzõdés megkötésével egyidejûleg az általa lakott lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya megszûnik, korábbi lakásában használó
marad, és a lakásnak a tulajdonos önkormányzat részére történõ visszaadásáig a pályázaton elnyert lakás bérleti díjával együtt,
használati díjat is köteles fizetni.
A nyertes pályázó köteles a Kisfalu Kft.
Önkormányzati Házkezelõ Irodájával külön
megállapodásban rögzített felújítási munkálatokat legkésõbb a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapon belül elvégezni, és a korábbi bérleményét képezõ lakást
ingóságaitól kiürítve tulajdonosnak birtokba
adni. Amennyiben bérlõ a szerzõdésben vállalt felújítási kötelezettségeinek a megjelölt
határidõben nem tesz eleget, bérbeadó a
bérleti szerzõdést felmondhatja. Bérlõ – indokolt esetben – a határidõ lejárta elõtt 30
nappal kérheti annak legfeljebb a bérleti

A Józsefvárosi Galéria szeretettel várja az érdeklõdõket

szerzõdés lejártának napjáig történõ meghosszabbítását.
A bérleti szerzõdés a határozott idõ leteltével – a bérlõ kérelmére, amennyiben a szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett – meghosszabbítható,
legfeljebb 5 évi idõtartamra, elõbérleti jog
biztosításával.
A pályázati anyag (a pályázati feltételeket
tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és
mellékletei) a Kisfalu Kft. Házipénztárában
vásárolható meg (nyitva tartás: hétfõn
13.30-tól 17 óráig; szerdán 8-tól 12 óráig és
13-tól 15.30 óráig; pénteken 8-tól 11.30 óráig), és a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján vehetõ át. A pályázati dokumentáció
ára 1.000,-Ft+Áfa/db.
A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítás a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodájától szerezhetõ be, a Budapest, VIII., Õr u.
8. szám alatti irodában, a 314-10-98-es vagy
a 313-84-28-es telefonszámon, illetve a
www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 13.30–18.00; szerda
8.00–12.00 és 13.00–16.30; péntek
8.00–11.30.
Kisfalu Kft.

Helyszín: Józsefvárosi Galéria (Bp. VIII. József krt. 70.)
2014. július 10-én, csütörtökön 18 órára Zórád Ernõ képregény- A kiállítást Dr. Feledy Balázs mûvészeti író nyitja meg
író, festõ, illusztrátor, karikaturista, „Egy legénylakás abla- A kiállítás július 10-tõl augusztus 14-ig díjtalanul látogatható
kából” címû kiállításának megnyitójára.
hétköznapokon 9-18 óráig.
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PALOTANEGYED FESZTIVÁL
Józsefváros Önkormányzatának prog-  Július 6., vasárnap
KOMOLYZENE
ramja, a Port.hu támogatásával

16.00 óra: Bognár Szilvia-koncert: Csintekerintõ
18.00 óra: Tázló – moldvai muzsika
20.00 óra: Besh o droM-koncert

A PALOTANEGYEDBEN

 Július 3-4-5.

Helyszín: Párbeszéd Háza (Horánszky
utca 20.)
Helyszín: Építész Udvar (Ötpacsirta utca 2.) 17 óra: Lengyel Zoltán (orgona) és Pálhe Július 3., csütörtök
gyi Máté (fuvola) hangversenye.
18 óra: Ávéd János Quartet
Közremûködik az Ifjú Zenebarátok kórusa
Ávéd János – szaxofon; Fassang László –  Július 12–13.
Hammond-orgona; VILÁG VIRÁGA
Horváth Balázs – – ETNOZENE VIGADALOM
bõgõ; Sárvári-Ko- Helyszín: Múzeumkert, Port.hu Nagyszínpad
vács Zsolt – dob
19.30 óra: Bacsó  Július 12., szombat
14.30 óra: Józsefvárosi Zenekar
Kristóf Triad
Bacsó Kristóf – sza- 16.00 óra: Técsõi Banda (Kárpát-Ukrajna)
xofon; Oláh Tzumó 18.00 óra: Balkan Fanatik
Árpád – Fenderzongora;
Juhász
Márton – dob
 Július 4., péntek
18 óra: Grencsó Kollektiv Rétegzene
Grencsó István – fúvós hangszerek;
Pozsár Máté – villanyzongora; Benkõ Róbert – bõgõ; Miklós Szilveszter – dobok
 Július 5., szombat
17 óra: Tariqa
Said Tichiti – guembri, oud, ének; Dresch
Mihály – szaxofon, fuhun; Halmos András – dob; Kovács „Öcsi” Ferenc – hege- 19.30 óra: Palya Bea és új zenekara
21.00 óra: Tatros-koncert és táncház
dû, trombita, ének
18.30 óra: Lukács Miklós Trió – Cimbiózis  Július 13., vasárnap
Lukács Miklós – cimbalom; Baló István – 15.00 óra: Évkerék társulat: A szívárványszínû lovacska – spanyol mese
dob; Orbán György – nagybõgõ
MAGYAR JAZZ JAM

Áldozatvédelem civilek bevonásával

Közös felelõsség az áldozatok segítése
Az áldozattá vált személyek segítése
és az áldozattá válás megelõzése a fõ
célja a Józsefvárosi Áldozatsegítõ
Szakmai Együttmûködési Rendszernek. A szervezet harmadik ülésén bemutatkoztak a rendszerrel
együttmûködõ civilek, akik a kapcsolat még szorosabbá tételérõl is
döntöttek.
int már korábban beszámoltunk róla, Józsefváros a fõvárossal és a budapesti rendõrséggel közösen nyert közel
120 millió forint támogatást a „Bûnmegelõzés és áldozatsegítés Budapesten, józsefvárosi modellprogrammall” címû
TÁMOP pályázaton. Ennek részeként jött
létre a Józsefvárosi Áldozatsegítõ Szakmai
Együttmûködési Rendszer (JÁSZER). Az
elnök, Zentai Oszkár szerint a Józsefvárosi modellprogram tapasztalatait felhasz-

M

nálhatják majd a projektet átvevõ más kerületek és települések is.
A mintaprogram harmadik ülésén bemutatkoztak az együttmûködõ civil szervezetek, és elfogadták a JÁSZER ügyrendjét. A megbeszélésen részt vett a Nagycsa-

21.30 óra: Tázló – moldvai táncház
Egész napos programok szombat–vasárnap 11–22 óráig
Múzeumkert: Nemzetek kertje – Kézmûves alkotómûhely és játszóház; kosaras
körhinta
Szabó Ervin tér – Múzeum utca: Sör- és
gasztrozene sétány; nemzetek étkei:
gasztronómiai bemutató és vásár; kézmûvesek utcája: mesterségbemutató és
vásár
 Július 20., vasárnap
KOMOLYZENE
A PALOTANEGYEDBEN

Helyszín: MÁV Zenekar székháza (Múzeum utca 11.)
17 óra: Simplicissimus Kamarazenekar –
barokk koncert
JAZZDUÓK A MIKSZÁTH TÉREN

17 óra: Kovács Linda – Bögöthi Ádám duó
18 óra: Kézdy Luca – Pintér Zsolt duó
ládosok Egyesülete, a Moravcsik alapítvány, a Megálló Csoport, a Jóravaló alapítvány, a Mejok, a CaPE, a Tisztviselõtelepi Egyesület és a Józsefvárosi Polgárõrség is. A civil szervezetek lehetõségeikhez mérten vállalták a projekt
prospektusainak és preventív tájékoztató anyagainak minél szélesebb
körben való megismertetését, terjesztését is. Az
elõadásokból kiderült,
kiemelten fontos az áldozatsegítésben a civil szervezetek bevonása, hiszen
a bajba jutottak sok esetben hozzájuk fordulnak
elõször. A civilek tanácsokkal, illetve a megfelelõ intézményhez való
irányítással is segíthetnek. A projekt vezetõje, Koscsóné Kolkopf Judit örömét fejezte ki, hogy a szakmai szervezetek a program keretében személyes kapcsolatokat
alakíthattak ki a civilekkel.
B.R.
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REJTVÉNY
Bezár a hivatal

Kánaán

Közigazgatási szünet lesz a hónap végétõl.
Június 30-tól július 13-ig
igazgatási szünet miatt zárva lesz a Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.
Kedves Olvasóink!
Lapunk következõ száma július 22-én,
kedden jelenik meg.

Budapesti
Békéltetõ Testület
Fogyasztóvédelmi
tanácsadás magánszemélyek
és vállalkozások részére.
Ügyfélfogadás:
minden hónap elsõ hétfõ,
13.30 – 16.00 óra között.
Helyszín:
1082 Budapest, Baross u.
63–67. fsz. 9. szoba
Telefon: 4592-115

VÉGKIÁRUSÍTÁS
a Váltó-sáv Alapítvány
Adományboltjában.
Gyermek- és felnõttruhák,
cipõk, sapkák, kiegészítõk,
VHS kazetták, könyvek.
1-et fizet, 5-öt vihet = 100 Ft.
Szeretettel várunk mindenkit július 4-én (pénteken)
9–19 óra között, 5-én (szombaton) 10–14 óra között.
Helyszín: 1085 Pál utca 2.
2/10. (kapucsengõ van)

Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.: 2168802; e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve vállalom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését
és szigetelését 1 év garanciával.
Felmérés díjtalan. Horváth Ákos
06-70-550-0269
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljeskörû márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438
Parkolóhely (12 nm) a Tolnai Lajos
u. 18-ban kiadó. Bérleti díj: havi
15.000,- Ft. Tel.: 30/571-8369.

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.:
266-4154 / 317-4757, Nyitva:
H–Sz: 10–17-ig, Cs.: 10–19-ig.
Mi a jó gazda gondosságával járunk el Társasháza nevében! Legyen szó akár a bevételek/kiadások optimalizálásáról, kinnlevõségek kezelésérõl, mûszaki problémák azonnali megoldásáról, felújítások hatékony lebonyolításáról,
szakmailag felkészült kollégáink
teljes körû képviseletet biztosítanak. „Az Ön otthona, a mi hivatásunk!” Tel.: 06-30/861-25-97;
info@budapestihazmester.hu.
Igazi házi tepertõ, füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna,
hurka, disznósajt kapható! Tel.:
06-20-440-9742

JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó:
JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.  Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán
 Felelõs szerkesztõ: Zelnik Bálint  Szerkesztõk: Bogdán Éva,
Bányai Rudolf, Nedbál Miklós  Irodavezetõ: Tóth Józsefné
 Fotó: Huszár Boglárka, Nyári Gyula, Ványi Ákos  Szerkesztõség:
József krt. 59–61., Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038,
E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu  Tördelés: Báti Gabriella,
Imrik Attila  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.  Terjeszti a DM
Hungary  Lapunkat az Observer szemlézi  ISSN 2061-1404
14

Vízszintes: 1. Horváth Imre megállapításának elsõ része.
13. Gyakori kötõszó. 14. … Hansson; svéd író, költõ. 15. Tudással felvértezett. 16. Érc, angolul (ORE). 17. Dickens Karácsonyi
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Függõleges: 1. A megállapítás második része. 2. Csíkos görény. 3. A szolgálatkész beleegyezés szava. 4. Kettõs betû. 5. Detonáció elõidézése. 6. Velia antik város görög neve. 7. Szakpedagógus. 8. Tiroli völgy, újabb õsember-lelet színhelye. 9. Németalföldi
barokk festõ (Pieter, 1592–1642). 10. Department of Natural
Resources; természetes segédeszközök osztálya, röv. 11. Jutalmazás kezdete! 12. Keseregve közöl. 18. Rejtõzködõ. 21. Germán eredetû férfinév, jelentése: az istenség védelme alatt álló. 23. Egészen
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ábrázat. 28. Norvég sarkkutató (Fridtjof, 1861–1930). 30. Noé fia,
idegen írással, kiejtve Sém. 32. Erzsébet, becézve. 33. Az esemény
lezajlásának ideje. 34. Algériai terrorszervezet volt. 36. A szlengben: képzetlen, alkalmi munkákból tengõdõ személy. 37. Tulajdont papíron odaad. 39. Edényfedõ, de fejfedõ is lehet. 41. Szülõ
becézése. 44. Német nõi név. 46. Célhoz jut. 49. És, angolul. 50.
Beóciai hõs. 53. Ragtársai az -en és az -ön. 55. Ellenben.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: július 29.
A június 11-ei rejtvényünk megfejtése: Bármit akarsz mondani, mielõtt másnak mondanád, elõbb mondd magadnak!
Nyerteseink: Nagy Gáborné, Szondy István. A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Tönkölybúzapárna,
-matrac
Házi praktikák
szúnyogcsípésre
eegyszerûsítve úgy alakul
ki, hogy a szúnyog belénk
szúr, a nyála bejut a szervezetbe, és az idegen anyag ellen a
testünk hisztamintermeléssel
védekezik, ami vérbõséget és
gyulladást okoz. Kezelésére
készítsünk pasztát szódabikarbóna és hideg víz keverékébõl. Hagyjuk a csípés helyén, amíg meg nem szárad.
Hatásos a frissen összezúzott
petrezselyemlevél is. A vöröshagyma leve is hasonlóan hat
a csípésre. Csak kettévágjuk,
és a lével bedörzsöljük a viszketõ helyeket. Nyugtatja a
bõrt és fertõtleníti a sebet. Nagyon jó házi gyógymód az is,
ha enyhe ecetes vízzel lemossuk vagy borogatjuk a csípést,
legjobb az almaecet erre a célra. A banánhéj is hatásos lehet. Egyszerûen rá kell borítani a csípés helyére, nagyon
gyorsan hat. Aki tudja, hogy
allergiás a szúnyogcsípésre,
köhög, tüsszög, szorítást érez
a garatjánál, azonnal forduljon orvoshoz!

L

tönkölybúza igen hasznos növény, magas a vitamin- és ásványianyag-tartalma, ráadásul vegyszermentesen termeszthetõ. A
tönkölypelyvával töltött párnák javítják az alvásunk minõségét, és megvédenek a káros földsugárzástól. Ha matracunknak választjuk, idõvel
enyhülhetnek az ízületi és
izomfájdalmak. Nagyon eredményes lehet reumatikus fájdalmaknál, migrénes fejfájásnál, menstruációs görcsökre.

A

Izomhúzódások esetén és izmaink túlzott
megterhelésénél is válasszunk ilyen matracot. Pozitívan befolyásolja a légzési nehézséget, a szívpanaszokat,
a fülgyulladást és a
frontérzékenységet
egyaránt. Gyengéden
masszíroz, ruganyos,
az egész gerincnek természetes tartást biztosít alvás közben, tökéletesen illeszkedik a
test, nyak- és fejformához. Nagyon ajánlják derék-, fájdalomcsillapító és nyugtahát- és fejfájós embereknek, tó hatású. Megelõzhetõ vele a
tartós fekvõbetegeknek, mert felfekvés is.

Pak choi,
magyarul kínai kel
káposztafélék családjába tartozik ez az érdekes formájú növény.
Törzsének fehér része
édeskés, míg a zöld levelei
puhábbak és enyhén kesernyések. Igazán sokoldalú
zöldség. Párolva köretnek
vegyes tálakhoz, de önmagában is tálalható. Az íze valahol a káposzta
és a spenót közé esik. Van egy bébiváltozata
is, amely még édesebb, ezt néha nyersen is
eszik. Rosttartama igen magas, tisztítja az

A

emésztõrendszert, serkenti
az emésztést,
és nem puffaszt. Könnyû
emészthetõsége, magas folsav- és bétakarotin-tartalma
miatt jól beilleszthetõ lábadozók, kismamák és gyermekek étrendjébe. Háromszor olyan gazdag
fehérjében, mint a fejes káposzta, fehérjetartalma is könnyebben emészthetõ.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

darabolva, 2 vöröshagyma, 3-4 gerezd
fokhagyma, gyömbér, kevés citrombors,
szójaszósz, olívaolaj, spagetti tészta.

kel vastagabb levélnyelét. Megszórjuk
citromborssal, kevés szójaszószt adunk
hozzá, majd egy kevés vízzel hígítjuk.
Utána hozzáadjuk a leveleket is, és pár
percig együtt pároljuk. Közben a tésztát
kifõzzük, leszûrjük, a tányérra halmozzuk, és ráöntjük a zöldséges ragut.

Elkészítése:

Miért egészséges?

A hagymát felkarikázzuk, a fokhagymát
összezúzzuk, a gyömbért lereszeljük, és
forró olívaolajba dobjuk õket egyszerre.
Ezután feldarabolva hozzáadjuk a kínai

Mert a kínai kel A- és C-vitamin-forrás.
Rengeteg aminosav és ásványi anyag
van benne. Kiemelkedõ a kálium-, kalcium-, foszfor- és vastartalma.

Kínaikel-ragu
Hozzávalók: 1 nagyobb kínai kel fel-
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