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Megújult az összes terünk
Közösségi park a FiDo téren

FEJLESZTÉS

Térátadó és színházavató a Kálvárián
Újabb terünk lett gyönyörû
Az újjávarázsolt Kálvária tér átadóját egybekötötték a téren található Turay
Ida Színház ünnepélyes megnyitójával. A két jeles eseményen megjelent
Schmitt Pál volt köztársasági elnök és Rétvári Bence államtitkár is. Az átadáson a Kálvária tér történetére utalva Kocsis Máté polgármester kiemelte, hogy
a megújult parkot nem átadják, hanem visszaadják a józsefvárosiaknak.
zép számmal gyûltek az érdeklõdõk és a környékbeliek a Kálvária téren, hogy az átadó után újra
birtokba vehessék a megújult parkot, játszóteret és kutyafuttatót. A
térre rá sem lehet ismerni, úgy kivirágzott, kizöldült, az új játszóteret
nagy vidámsággal vették használatba a gyerekek, a Baross utca másik
oldalán pedig InfoPont létesült elsõként a kerületben.
Kocsis Máté polgármester megnyitóját azzal kezdte, hogy évekkel
ezelõtt sok panasz érkezett az önkormányzathoz a lakosság részérõl, hogy minden józsefvárosinak jár ez a szép körnincs egy park, ahova le lehetne menni, nyezet, bárhol is éljen a kerületben, ezért
nincs egy pad, ahová le lehetne ülni, meg idén 29 közterünk és parkunk újult meg –
vannak rongálva a játszóhívta fel a figyelmet a polterek, és az õrizetlen pargármester.
kok elindultak az enyéKocsis Máté emlékezteszet útján. Ezért fogott az
tett rá, hogy a Józsefváros
önkormányzat a parkfelújjáépül program az intézújításokba, mert szerették
ményekkel kezdõdött: felvolna az emberek jogos
újították az összes iskolát,
igényét kielégíteni. „A
megújult az óvodák nagy
Kálvária tér egy azon terésze és a bölcsõdék is, sõt
rek közül tehát, amelyeúj bölcsõde is épült. Felújíket nem átadunk, hanem
tották a Józsefvárosi Galévisszaadunk a józsefvároriát, megépült az új Teleki
siaknak” – mondta a poltéri piac, és októberben ingármester. Kocsis Máté
dul az Auróra utcai szakhozzáfûzte, hogy most
rendelõ rekonstrukciója.
Kocsis Máté polgármester
véget ért az a hosszú idõEzt követte a közterek,
a tér átadóján
szak, amikor nem törõparkok felújítása, melynek
dött senki a terekkel, nem
egyik szép példája a Kálvávolt gazdája semminek. De az évtizedek ria tér. Kocsis Máté elmondta, hogy sokan
alatt az emberek is elveszítették a hitüket, örülnek az új parkoknak, de azt is fontoshogy lehet szép terük. Mi azt valljuk, hogy nak tartják, hogy szûkebb környezetük,
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lakóházuk is megújuljon. A következõ
években tehát az önkormányzat a legtöbb
energiáját a társasházak megújításába fekteti. A polgármester beszédében felkérte a
környékbelieket, hogy vegyék bátran (újra) használatba a teret, pihenjenek, beszélgessenek, hozzák le játszani gyermeküket. Tegyék ezt biztonsággal, hiszen
a Kálvária tér parkja állandó õrzés
alatt lesz. Azért is, hogy a tér betöltse
közösségteremtõ és erõsítõ funkcióját,
ahol emberek találkoznak és beszélgetnek egymással. A polgármester végül
megköszönte a helyiek türelmét, amit
az építkezés alatt tanúsítottak, és reményét fejezte ki, hogy a végeredmény minden bosszúságért kárpótolja
majd õket.

Megnyílt a színház is
zA megszépült Kálvária tér átadójával
nem ért véget az események sora, hiszen
Schmitt Pál, Rétvári Bence és Kocsis Máté
Darvasi Ilona igazgatóval együtt vágta át a
szalagot, mellyel megnyitotta kapuit a kerületbe költözõ Turay Ida Színház. A színigazgató megnyitójában elmondta, hogy a társulat hosszú utat tett meg, míg megállapodott itt, Józsefvárosban. Éveken át keresték
a helyüket, mozgó színházként mûködtek,
az ország szinte összes játszóhelyén felléptek. Háláját fejezte ki a kerület vezetésének
és az itt élõknek, hogy befogadták a társulatot. „Végre elmondhatjuk, hogy van egy
hely, ahol jó lesz dolgozni, ahová jó lesz hazajönni, és ahonnan jó lesz elindulni” –
mondta Darvasi Ilona. Az igazgató hozzáfûzte, hogy a Turay Ida Színháznak végre
van színházterme, egy otthona, amire 14
évig nem volt példa, de mostantól ezen a
gyönyörû téren, a kívül-belül megújult játszóhelyen várják a közönséget. A Kálvária
tér 6. szám alatti ház homlokzatát és a színháztér födémét az önkormányzat, míg a
színházbelsõt a társulat újította fel.
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Ifjúsági park Józsefváros új terén

Megnyílt a FiDo tér
A Fiumei út és a Dobozi utca
által határolt, elhanyagolt és
kihasználatlan zöldterületen
ifjúsági parkot alakított ki a
józsefvárosi önkormányzat.
Pénteken egy egész napos
eseménysorozattal várta elsõ
vendégeit a megújult park,
este pedig Gájer Bálint adott
koncertet.
j közteret adtak át Józsefvárosban. A köznyelv által csak FiDo térnek elkeresztelt
térség a Fiumei út és a Dobozi
utca között fekszik, és eddig
leginkább csak a kutyások
használták. Kocsis Máté polgármester a Juventus rádió reggeli mûsorában elmondta,
hogy a rendezetlen, kaotikus,
koszos területnek már a kezdetektõl ifjúsági funkciót szántak.
A felújítás tervezete egy véletlennek köszönhetõen alakult ki.
A kerületben élõ Jani Anna építész ugyanis a diplomamunkáját a FiDo tér rehabilitációjából
készítette, melynek alapkoncepciója, hogy a fiatalok itt tölthessék szabadidejüket. Sportpályákat, közösségi épületet álmodott a térre, amely megtetszett az önkormányzat vezeté-
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sének, és a fiatal építész tervei
alapján vágott bele a közterület
megújításába.
A FiDo teret a Magdolna Negyed III. szociális programjának keretében áprilisban kezdték újjáépíteni 221 millió forintból, azzal a céllal, hogy a kerületben csellengõ, csavargó fiatalok energiáit lekössék sportolási lehetõségekkel, kulturált közösségi találkozási hellyel. Van
itt öntöttgumi-burkolatú foci-,
kosárlabda- és streetball-pálya,
kültéri fitnesz gépek, két ping-

bérlési lehetõségekkel várják a
fiatal látogatókat. A multifunkcionális közösségi helyiségben
csoportos játékra, tanulásra és
elõadások megrendezése is lesz
lehetõség. Az épület egyik ér-
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pong-asztal és óriás sakk is. A
közösségi házban szociális
munkások különbözõ programokkal, játék- és sporteszköz-

A FiDo közösséget teremt
Egry Attila a tervezõk és az önkormányzat fogadásán tartott beszédében kiemelte, hogy a FiDo tér átadásával a Magdolna negyed
megújulása visszafordíthatatlanná vált. A sok funkció közül az alpolgármester a szociális feladatot emelte ki, hogy az utcán csellengõ gyerekek, fiatalok a közösségi házban szervezett és értelmes
programokon vehetnek részt.

 Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériumának államtitkára a színház megnyitása alkalmából kiemelte, hogy a tér és a színház
szép példája annak, hogy ha megújul a külsõ az a belsõre is hatással
van. Az államtitkár gratulált Kocsis
Máténak, hiszen még soha nem találkozott olyan polgármesterrel, aki
kijelenthette volna, hogy településének összes tere megújult. De a színházra utalva hozzátette, hogy azok a
terek is nagyon fontosak, ahol az
emberek egy-egy elõadáson megélhetik érzelmeiket, amit a mai roha-

úti villamosmegállóból ide vezetõ gyalogutak is. És, ahogy az
megújult parkjainknál már
megszokott, körbekerítették a
FiDo teret is, amelyet a környék
nyugalma érdekében éjszakára
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dekessége, hogy a tetején gördeszkapálya található. De természetesen nem csak és kizárólag az ifjúság töltheti itt szabadidejét, a tér árnyas fái alatti padokon az idõsebbek is pihenhetnek, beszélgethetnek. A
park kialakításánál azt is szem
elõtt tartották, hogy kültéri
rendezvények, koncertek megtartására is alkalmas legyen.
A parkkal együtt a körülötte
fekvõ járdák is megújultak, de
térburkolatot kaptak a Fiumei

bezárnak, hogy megóvják az
esetleges rongálóktól.
A felújítás egy átfogó szociális programmal is párosul, a
sport és a rekreációs lehetõségeken kívül. A tér legfontosabb funkciója, hogy olyan
programokat, rendezvényeket,
sportolási lehetõséget nyújtson
a helyi gyerekek, fiatalok és
családjuk számára, ahol hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket.
Z.B.

nó világban különben nem
tudnak. Rétvári Bence óriási
dolognak tartja, hogy egy
társulat önerõbõl épített saját otthont magának.
A díszelõadás elõtt a Vidéki
Színházigazgatók
Egyesületének elnöke, Fekete Péter adta át ajándékát,
egy színházi gongot, melynek megszólaltatásával Rétvári Bence ünnepélyesen
megnyitotta a színházat és
Darvasi Ilona igazgató, Schmitt Pál volt köztársasági elnök és Rétvári az évadot.
Bence államtitkár adta át jelképesen a színházat a józsefvárosiaknak
Z.B.
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OKTATÁS
A Michelin újabb felajánlása

Új gumiborítás a Koszorú Óvoda udvarán
Hetven kisgyermek játszhat, szaladgálhat biztonságosabb körülmények között
mostantól a Koszorú Óvodában. A Michelin cég ajánlotta fel azokat a gumitéglákat, amelyekkel az intézmény két udvara egy részét beborították. A megújult
területet Sántha Péterné alpolgármester, Balogh István önkormányzati képviselõ és Orosz József, a cég vezetõje adta át.
Magdolna negyedben található Koszorú Óvodába sok hátrányos helyzetû gyermek jár, és mint az intézmény
vezetõjétõl, Bukovicsné Nagy Judittól
megtudtuk, többen közülük nem óvodaéretten érkeztek ide. Az ilyen gyermekek
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Bukovicsné Nagy Judit óvodavezetõ,
Balogh István képviselõ és Orosz József,
a Michelin vezetõje

önkormányzati képviselõ azt is elmondta,
hogy az intézménybe járók és a környéken
lakók érdekében a Koszorú utcában sebességkorlátozás bevezetését tervezik.
Orosz József, a Michelin cég vezetõje lapunknak kifejtette, több éve támogatják a
kerületi intézményeket. „Nem csak gumitéglával, hanem udvari játékok felajánlásával is igyekszünk segíteni. Fontosnak
tartjuk, hogy a szülõ, az óvó nénik nagyobb biztonságban tudhassák az intézményekbe járó gyermekeket.” Az óvoda
belsõ kis udvarán, illetve az utca másik oldalán található ovi-foci pálya elõtt fektet-

számára még fontosabb a mozgás, ezért is
volt kiemelten fontos, hogy az udvarok
biztonságosabbá váljanak.
„A Koszorú Óvodában, az
intézményhez tartozó szemközti telken, néhány hónappal
ezelõtt adtuk át az ovi-foci pályát, most pedig egy újabb fejlesztés történt. Örülünk a támogatásnak, az önkormányzat szívesen fogadja az olyan
cégek felajánlásait, amelyek
részt vesznek a társadalmi felelõsségvállalásban. Ennek
egy szép példáját adta most,
ahogyan már korábban is, a
Michelin. A támogatással a
gyermekek biztonságosabb
környezetben mozoghatnak” – jegyezte tek le gumiburkolatot, és a rugós játékokat
meg Balogh István. Az óvodások az aján- is kicseréltek mintegy 1,5 millió forint érdékot egy kis mûsorral köszönték meg. Az tékben.
N.M.

Biztonságosabb játéktér
Új napernyõk és gumiburkolat a Napsugár Óvodában
A Napsugár Óvoda udvarán új gumiburkolat került a játékok alá a Michelin gumigyár jóvoltából. A cég napernyõket és új játékot is adományozott a gyermekeknek. A Dankó utcai óvodában a fejlesztéseket Sántha Péterné alpolgármester,
Kaiser József képviselõ és Orosz József, a Michelin ügyvezetõ igazgatója adta át.
z óvoda udvarán mintegy kilencven
négyzetméteren borították gumifelülettel a játékok alatti területet. Ennek kifejezetten örült a Pillangó csoportba járó
hatéves Tibike, aki korábban többször
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esett le a mászókáról, de – mint mondta –
most már szerencsére puhább a talaj az
esetleges földet éréskor. A gyermekek két
napernyõt is kaptak a homokozók fölé,
valamint egy fából készült mókuskerékjátékot.
Sántha Péterné alpolgármester az átadóünnepségen a
gyermekek nevében
is megköszönte a
Michelin gumigyár
az óvodának nyújtott támogatását, az
önkormányzat már
évek óta jó kapcsolatot ápol a céggel.
„Nagyon örülünk,
hogy immár biztonságosabb környezetben játszhatnak a

Kaiser József képviselõ, Inotainé Sólyom Éva
óvodavezetõ és Sántha Péterné alpolgármester

Napsugárba járó óvodások” – tette hozzá
Kaiser József képviselõ.
Inotainé Sólyom Éva, az óvoda vezetõje
elmondta, hogy a Napsugár Óvodában kiemelten foglalkoznak mozgásfejlesztéssel, ezért is fontos, hogy a játékok alá védõburkolat került. „A gumiszõnyeg újrahasznosított anyagból készült, így teljes
mértékben környezetbarát megoldásról
van szó” – mondta Orosz József, a Michelin vezetõje.
Az óvodások csoportonként egy kis zenés-táncos elõadással készültek. A mûsorukba Sántha Péterné alpolgármester is
bekapcsolódott.
B.R.

KÖZTÉR
Kerületünk nyerte a Virágos Magyarországért versenyt

Józsefváros a legvirágosabb kerület
emelte, a verseny a „zöld
gondolat és életszemlélet
mellett hozzájárul a kormány munkahelyteremtési célkitûzéséhez is”.
Dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója
szerint
csak úgy tehetjük vonzóvá hazánkat, ha környezetünket szépítjük, amiért a versenyben díjazott
VIII. kerület azért érdemelkerületek kiemelkedõen
te ki a Virágos Magyarorsokat tettek. A verseny
szágért verseny budapesti
országos díjkiosztó renfõdíját, mert az elmúlt
dezvénye november elsõ
években az összes közterét
hetében lesz, ahol a díjafelújította, a térfigyelõ kazott budapesti kerületek
merák telepítésével javítotszintén
szerepelnek
ta a közbiztonságot, az
majd.
energiatakarékosság jeA Virágos Magyarorgyében megújította min- Józsefváros nevében Kocsis Máté polgármester szágért környezetszépítõ
vette át az elismerést
den iskoláját, óvodáját és
verseny 20 éves múltra
bölcsõdéjét, a teljes újjáétekint vissza. Az évek
pülés érdekében pedig vállalta a fõpolgármester-helyettesétõl, alatt mozgalommá fejlõdött
társasházak felújítását.
dr. Szentes Tamástól. Különdíjat megmérettetés célja, hogy felkaA díjat Józsefváros nevében a XI. és a XIX. kerület kapott.
rolja és támogassa a hazai kertdr. Kocsis Máté polgármester
A díjátadó ünnepségen jelen kultúrát, valamint vendégváró
vette át a turizmus világnapján, volt a Nemzetgazdasági Minisz- országképet alakítson ki haszeptember 27-én a fõvárosi pol- térium turizmusért felelõs he- zánkról a települések esztétikus
gármesteri hivatal épületében lyettes államtitkára, dr. Ruszin- megjelenésén keresztül.
rendezett díjátadón Budapest kó Ádám, aki beszédében kiF.R.

Józsefváros nyerte a Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyt. A díjat dr. Kocsis Máté polgármester vette át a turizmus világnapján, szeptember 27-én a fõvárosi polgármesteri hivatal épületében
rendezett díjátadón. A VIII. kerületi önkormányzat
az elismerést többek között azért kapta meg, mert az
elmúlt években megújította az összes közterét, növelte zöldfelületeit, amibe bevonta a lakosságot is, az
iskolákat, az óvodákat és a bölcsõdéket pedig az
energiatakarékosság jegyében újította fel.
dén 12 fõvárosi kerület, köztük Józsefváros is benevezett
a Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenybe. A zsûri augusztusban járt kerületünkben, ahol a kertészeti, városrendezési, településtervezési, környezetvédelmi és turisztikai
szempontok alapján pontozta
Józsefvárost. A szakemberekbõl álló zsûri értékelése szerint a
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Visszalépett Falus Ferenc

ni. „Az mindenesetre érdekes,
hogy nem maradt baloldali jelölt és a baloldali pártok logója a
fõpolgármester-jelölti szavazólapon nem is fog szerepelni” –
Fidesz ügyvezetõ alelnöke hoz- megsemmisülés felé vezetõ jegyezte meg Tarlós István.
zátette: elõször azt gondolta, utat” jelenti a baloldalnak.
A civil szervezetek jelöltje,
hogy ez egy showmûsor, valaA Fidesz-KDNP fõpolgármes- Magyar György szintén a namilyen rejtett kamerás trükk. ter-jelöltje, Tarlós István szerint pokban jelentette be visszalépé„Falus Ferenc az idiótaságával, „ami a politikai túloldalon törté- sét. Szigetvári Viktor, az Együttaz idétlenségével, a tényleg nik most már negyedik hónapja, PM társelnöke és Gyurcsány Feszörnyû megjelenésével, a jeges az elég nehezen értelmezhetõ”, renc, a Demokratikus Koalíció
vödrös videójával… Úgy érez- amelyet nem is kívánt minõsíte- elnöke Bokros Lajos, a Modern
tem, hogy ez a Kész átveMagyarország Mozgarés show, csak nem merlom (MoMa) fõpolgártem mondani, hogy mimester-jelöltjének támokor kerül elõ Balázs, és
gatására kérte pártjaik
mondja, hogy gyerekek,
szavazóit. Gyurcsány Fecsak vicceltünk” – nyilatrenc felkereste a Magyar
kozta Kósa Lajos. A
Liberális Pártot is, de
fideszes politikus ugyanBodnár Zoltán továbbra
akkor felháborítónak tartis a liberálisok fõpolgárja, amit „a baloldali kismester-jelöltjeként indul.
pártok” mûvelnek a fõváAz MSZP elnöksége
rossal. Továbbá szerinte
lapzártánkig nem dönaz, hogy Budapesten
tött arról, hogy kit is táFalus Ferenc visszalépett, az Együtt és a DK
nincs baloldali fõpolgármogasson a fõpolgárBokros Lajost támogatja a továbbiakban
mester-jelölt, a „teljes
mester választáson.

Megbukott a baloldali fõpolgármester-jelölt
Falus emlékezetes „vödrös
videója” óta az ellenzéki oldalon is sokan kétségbe vonták a baloldali fõpolgármester-jelölt esélyét a FideszKDNP jelöltje, Tarlós István
legyõzésében. Hétfõre ezt
már önmaga is belátta, viszszalépését Falus sajtótájékoztatón jelentette be. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezetõ alelnöke szerint a „fõpolgármester-jelölt személyével kapcsolatos baloldali kutyakomédia” Budapest semmibevétele.
ár a hétvégén felröppent a
hír a baloldal közös fõpolgármester-jelöltje visszalépésérõl. „Falus Ferenc átverte a fõvárosiakat, most pedig az arcukba
nevet” – mondta Kósa Lajos. A
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Nézõpont

Megújul az Auróra utcai szakrendelõ

Az elõkészítõ munkák után heteken belül
elkezdõdhet végre a látványos építkezés
is, így hamarosan kívül-belül megújul a
legfontosabb egészségügyi intézményünk, az Auróra utcai szakrendelõ. Ez
az a kerületi intézmény, ahol szinte minden józsefvárosi megfordult már, így
mindannyian pontosan tudjuk, hogy
igencsak ráfér a felújítás. Néhány hónap múlva, a munkák
befejezése után, egy teljesen modern épületben, új szolgáltatásokkal várják majd a betegeket. 1,2 milliárd forintból egy
olyan betegközpontú intézmény épül, amely évente több
mint 325 ezer beteget tud ellátni gyorsan és korszerûen.
A felújítás során az épületet hõszigetelik, kicserélik a nyílászárókat, új fõbejáratot nyitnak a Déri Miksa utca felõl, az
Nagy Fuvaros utca felõlit pedig úgy alakítják, hogy a fogyatékossággal élõk és a megváltozott munkaképességûek is
könnyebben eljuthassanak a szakorvosokhoz. A beruházás
azonban nemcsak felújítást jelent, hiszen lecserélik az elavult egészségügyi eszközök és mûszerek egy részét, és bõvítik a szolgáltatások körét is, így sokkal színvonalasabb
lesz a járóbeteg-szakellátás. Új részlegeket alakítanak ki, így
nem kell majd különbözõ egészségügyi intézményeket végigjárni, minden fontos egészségügyi ellátás egy helyen
lesz a kerületben. Ez nagy könnyebbséget jelenthet a családosoknak és az idõseknek, és idõt spórol mindenkinek. A
betegek sokkal gyorsabban juthatnak hozzá a megfelelõ kezelésekhez, a vizsgálati eredmények egy helyen lesznek
elérhetõk, az orvosok és ápolók munkáját is megkönnyítve.
A technikai fejlesztések révén az elõjegyzési idõ is érezhetõen csökkenni fog, így a betegeknek már a vizsgálatokra is
kevesebbet kell majd várniuk.
Fontos, hogy a felújítás alatt is zavartalanul üzemelni fog
minden részleg, a munkálatokkal fentrõl lefelé, szintrõl
szintre haladnak majd. A felújítással olyan színvonalas és
gyors ellátást szeretnénk biztosítani, amelyet minden józsefvárosi megérdemel.
Dr. Sára Botond,
alpolgármester

Az Auróra a kampányra készült látványterv. Kocsis és csapata most azzal dicsekszik, hogy majd egyszer
lesz megújult Auróra utcai szakrendelõnk. Szuper. Ugyan még el sem
kezdték, és már jelentõs halogatáson
esett túl az egész felújítás, de ezzel
együtt, ha európai uniós pénzbõl Józsefvárosnak megújult szakrendelõje lesz, az hasznos
lehet mindannyiunk számára.
Arról már hajlamosak elfelejteni beszélni, hogy hányadik nekifutás ez arra, hogy korszerû szakrendelõje
legyen a kerületnek. Egyik-másik nekifutásként merült
fel a Bacsó Béla utcai kisebb méretû rendelõintézet, de
volt olyan elképzelés is, hogy egy Rökk Szilárd utcai
épületben nyílik ugyanilyen rendeltetésû központ.
Most pedig alighanem még azzal sakkoznak, hogy miként nyújtson a kerület egészségügyi ellátást mindenkinek addig, amíg az Auróra felújítása zajlik.
A szeptember 26-án, pénteken kapott, nem hivatalos
visszajelzések szerint még sem a betegek, sem a rendelõintézet dolgozói nem tudnak semmit a tervek szerint
október 1-jén induló felújítás részleteirõl. Arról nem is
beszélve, hogy egy nyolcvanezer lakót ellátó kerületi
intézet felújítása legkevésbé télen történik megfelelõ
idõben. Ilyenkor mindenki itthon van, a megbetegedések is sûrûbben fordulnak elõ, közlekedni is nehezebb
és kockázatosabb, de ez szemmel láthatóan a mandátuma végén járó polgármestert és többségét nem zavarja.
A megújuló rendelõintézet tervei persze szépek, meg
is szavaztuk a felújítást, de majd meglátjuk, hogy egyáltalán elkezdõdik-e. Ezek a látványtervek egyelõre
semmi mást nem szolgálnak, csak a polgármesteri
kampányfogást. Józsefváros ennél többet érdemel! Október 12-én új korszak kezdõdhet a kerület életében, ha
a többség a józsefvárosi összefogás jelöltjeire szavaz.
Komássy Ákos
elnök, MSZP Józsefváros

Átadták az összes terünket, világbajnokok
lettünk avatásban, dõl a pénz az egész napos
„nemkampány”-rendezvényekre. Komolyan örülök a szakrendelõ rekonstrukciójának, melynek teljes költsége 1,2 milliárd forint, ebbõl 970 millió jön az EU-tól, és nem
Oroszországtól. Örülök, hogy a felújítás itthoni cégeknek ad munkát, reméljük, idõben
kifizetik az alvállalkozókat. Örülök, hogy
ide kerül a tüdõgondozó is, ha már a belvárosban élõk 2-3 évvel
kevesebbet élnek a szmog miatt.
Azonban az EU által támogatott fejlesztések mellett nagyarányú helyi munkahelyteremtés és egy valódi városfejlesztõ vízió
adhat csak esélyt számunkra. Polgármesterként a teljes közösségre alapoznék ebben. Mert orvoshoz járni is pénzkérdés: a
rendelõbe elmenni tiszta ruha kell, tb-kártya, ezekhez munka és
pénz, amit nem hagynak megkeresni évtizede ebben az országban. A stadionpénzekbõl már rég kész lenne a rendelõnk, és va-

lódi országos munkahelyteremtõ programot lehetett volna indítani, ötöt! Az LMP épületszigetelési programjával munkát és piaci fizetést biztosítana közel százezer embernek országszerte. Ez
nálunk kb. ezer fõt jelentene!
A városfejlesztésben közel egy éve javasoltam, hozzuk be a
Múzeumnegyed-beruházást a kerületbe. A polgármester napirendre sem hajlandó venni (ezt a kormányhivatal vizsgálja), Vas
Imre, a mi képviselõnk személyes indítványára az egész projekt
Zuglóba került. Úgy látom, mindketten kizárólag a felsõ akarat
végrehajtói, nem a kerület érdekeit nézik. Hiába kérem Polgármester Urat, hasson a saját pártjára, és nagyságrenddel nagyobb
fejlõdést hozzon a kerületbe, átlátható és kiszámítható módon,
mutyik, alkuk nélkül. Simicskák, lázárok és szijjártók nélkül,
akik többet tudnak félretenni, mint amennyit megkerestek.
A rendelõnek szívbõl örülök. Épüljön, szépüljön Józsefváros!
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje
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A
polgármester
kihívói
Önkormányzati
választások
október 12-én

Jakabfy Tamás –
Lehet Más a Politika

„Országos üzeneteink egyike biztosan a fenntartható
rezsicsökkentés lesz. Ebbõl a
nagyobb munkanélküliséggel és átlagon aluli iskolázottsággal rendelkezõ települések, köztük Józsefváros
is, csak profitálhatnak.”

Komássy Ákos –
Magyar Szocialista Párt

Suda Dezsõ –
Szociáldemokrata Párt

Simon György –
Demokratikus Koalíció

„Az elsõ intézkedéseim között lenne, hogy kezdjük el
rendbe rakni Józsefváros
pincéit. Ezeken a helyeken
szaporodnak a poloskák, és
hajléktalanok, ittas személyek használják.”

„Akinek nincs jövõképe, és
nagyon bizonytalan élethelyzetben él, abból potenciálisan elõbb-utóbb megélhetési bûnözõ válik. Ezen a
területen sok a tennivaló.”

„Látom, hogy megújulnak a
parkok, de azt nem nézem
jó szemmel, hogy zöldfelületek tûnnek el, és térkövek
veszik át a helyüket.”

Pintér Attila –
Jobbik

Dr. Erõss Gábor –
Együtt-PM

Németh Attila –
Magyar Liberális Párt

„Az itt élõ embereknek joguk van a nyugodt élethez, hogy ne kelljen félniük, ha kilépnek az utcára,
és ebben a kamerarendszer mindenképp segíteni
fog.”

„A Kék Pont ellehetetlenítése a problémák szõnyeg alá
söprése, mi támogatjuk tevékenységüket. A tûcsereprogram megszüntetése
miatt nõni fog az eldobált
tûk száma.”

„A viszonylag jól mûködõ
dolgokon, például a közbiztonság javítása, tovább erõsítenék, mivel tudom, hogy –
a kerület adottságait figyelembe véve – ez egy hatalmas, folyamatos feladat.”

Hosszas huzavona után végre felújításra
kerül Józsefváros szakrendelõ-intézete.
Ugyanis a korábbi balliberális ciklus vezetése bonyolult „ingatlancserés” megoldással próbálta orvosolni az erõsen leromlott állapotú szakrendelõ helyzetét.
A helyi MSZP–SZDSZ által kitalált
konstrukcióból csak az önkormányzati
ingatlan átadása valósult meg a befektetõ részére, de cserébe nem került sor sem az új szakrendelõ felépítésére, de
az Auróra utcai intézmény felújítására sem. Az elszámoltatás „természetesen” elmaradt. A bûnösök megúszták, az
önkormányzat pedig eljutott a nulla pontig, vagyis meglépi azt, ami alapfeladata: felújítja a rendelõt.
A kérdés az, vajon a Józsefvárosban megvalósuló fejlesztés valóban emeli-e a mindenki számára elérhetõ egészségügyi szolgáltatások színvonalát? Hiába lesz szépen kifestve a folyosó, és lesz új lift. Rátermett és lelkes egészségügyi dolgozók nélkül az új mûszerek sem tudják kezelni a betegeket. Közhely, de a kilátástalanság miatt a magyar orvosok és nõvérek sorra hagyják el az országot. A
felújítás nem teremt forrásokat a vizsgálatok és a gyógyító

beavatkozások költségeire. A felújítástól sem lesz pénz
korszerûbb, de egyúttal drágább és hatásosabb gyógyszerekre, amelyeket Nyugat-Európa lakosai megkapnak, míg
a szegényebb kelet-európaiak csak akkor, ha van egy „jó
ismerõsük”. Manapság amúgy is ott tartunk, hogy aki képes kifizetni, inkább megy magánrendelésre, mint veszi
igénybe az „ingyenes” állami egészségügyi szolgáltatásokat, ha másért nem, a végtelen várólisták miatt. További
kérdés, vajon a felújított rendelõben nagyobb lesz-e a közbiztonság? Az egészségügyi hozzáférés mindenki alapjoga, ezért az épületben olyanok is megjelenhetnek, akik
nem tartják be a közösségi együttélés szabályait, sõt lopásokat követnek el.
A fenti kérdésekre adható pozitív válasz, és van megoldás. Az önkormányzat biztosíthat plusz pénzt a mûködésre, anyagilag is elismerheti az ott dolgozó személyzetet. A
rendet pedig biztonsági szolgálattal tarthatja fenn. Bár
ezek elsõdlegesen állami feladatok lennének. Ugyanis – ne
felejtsük el – minden dolgozó és adózó polgár
rengeteget fizet be az egészségügyi kasszába.
Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje
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Látogatóban a Józsefvárosi Roma Önkormányzatnál
A klubteremben pedig egy tanodát rendeztek be a Józsefvárosi Szabadidõs Egyesülettel, ahová negyven halmozottan hátrányos helyzetû általános iskolás jár. A
szaktanárok délután 4-tõl 6-ig korrepetálják õket, logopédus, készségfejlesztõ és
gyógypedagógus is foglalkozik velük.
gáltathat májustól szeptemberig. Minde- Több gyerek bukásra állt, de egy sem bunütt három muzsikus játszik más-más na- kott meg közülük. A jövõ év májusig tartó
pokon. Így összesen nyolcvanhét család- Tanoda-program az EU-támogatásával, az
nak tudunk segíteni.” A zenekar munkáját Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A nemzetiségi és a települési
önkormányzatok között nincs
alá-fölérendeltségi viszony, az
együttmûködés azonban szükséges. „A polgármester és az önkormányzat képviselõ-testülete
mindig is támogatott bennünket
és a programjainkat – mondja
Benga Oláh. – Két hónappal ezelõtt a roma önkormányzat színháztermét és a hozzá csatlakozó
helyiségcsoportokat újíttatta fel
az önkormányzat, és új gázkészülékeket szereltetett fel.”
„Mi kapcsolattartók vagyunk
Németh Lajos, Csikós Éva, Benga Oláh Tibor és
a romák és a kerületi önkorKathy-Horváth Lajos
mányzat között – magyarázza az
elnök. – A roma lakosok számtaa roma önkormányzat koordinálja, mûvé- lan üggyel megkeresnek bennünket, lakszeti vezetõje Kathy-Horváth Lajos hege- hatási problémákkal, munkahelyet szeretdûmûvész. A kerület rendezvényein lép- nének, természetesen mindegyiknek áttanek fel, és azokban az intézményekben, nulmányozzuk az igényét. Ha úgy látjuk,
ahol ezt kérik. A zenészek a tehetséggon- hogy a törvények adta kereteken belül ledozásból is kiveszik a részüket. Hegedû, het segíteni, akkor továbbítjuk a polgárcimbalom, klarinét, bõgõ, brácsa és gitár mester úrnak és az illetékes osztályoknak.
tanszakon is tanítják a tehetséges fiatalo- Akik önhibájukon kívül kerültek nehéz
kat, akik rendszeresen járnak a díjmentes helyzetbe, azokon, ha lehetséges, mindenoktatásra a színházterembe.
ben segítünk.”
B.É.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok jellemzõen kulturális és oktatási feladatok ellátásával járulnak hozzá a nemzetiségi érdekek védelméhez. A
Józsefvárosi Roma Önkormányzat négy képviselõje is ezt tartja a legfontosabbnak, de emellett a Polgármesteri Hivatallal való kapcsolattartásban
is fontos szerepet vállaltak.
ajdahunyad utcai székhelyük színháztermét ismerik a legtöbben. Évente tíz
nagyszabású kulturális, hagyományõrzõ
rendezvényt tartanak itt. „Állandó a teltház, 250-300 fõ jön el minden rendezvényünkre. Magyar cigányzenekar,
tánczenekar, nótaénekesek lépnek
fel. Rendkívül jól érzik magukat a kerület roma és nem roma vendégei,
ugyanis nyitottak a rendezvényeink”
– mondja Benga Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke.
Rajta kívül Németh Ottó elnökhelyettes, Kathy-Horváth Lajos és Csikós Éva képviselõ alkotja a helyi roma nemzetiségi önkormányzatot.
Mind a négyen a Lungo Drom Országos Cigány Önkormányzati és
Polgári Szövetség jelöltjeként szereztek mandátumot, mind tõzsgyökeres
józsefvárosiak és mindannyian muzsikusok. Ezért különösen szívükön
viselik a munka nélkül maradt cigányzenészek sorsát.
„A települési önkormányzat segítségével a kultúra mellett szerencsére a foglalkoztatással is törõdhetünk” – mondja
Benga Oláh Tibor. „Létrehoztuk a Józsefvárosi Cigányzenekart, amelynek a létszáma húszról indulva évrõl évre növekedett,
ebben az évben már hatvan fõbõl áll. További huszonhét zenészünk pedig a kerület kilenc helyszínén ún. terasz-zenét szol-
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ket” vonna be a tûcsere-programba. „Szükség esetén önkormányzati tûmentesítést” helyez kilátásba. A program kiramjában úgy tervezi, hogy emeli, hogy a tûcserét ellenzõ
„megnyitja” az üresen álló bér- „álcivilek” politikai-gazdasági
lakásokat a hajléktalanok részé- hátterét átláthatóvá teszi.
re. A szakmával rendelkezõkA program környezetvédõ
nek pedig az üres üzlethelyisé- részében Dr. Erõss Gábor kitér
geket adná oda,
arra, hogy az „aszhogy mûhelyként és
falttal, térkõvel és
lakásként használbetonnal borított
hassák. De támogatterületeket feltörná a hajléktalanelláné, zöldítené”. Vitó intézményeket is,
rágmagokat és fölés nappali melegedet osztana az erdõket alakítana ki.
kélyek, tetõkertek
Az
Együtt-PM
kizöldítésére. A
polgármesterjelöltje
panelházak tetejéújranyitná a Kék
re és homlokzatára
Pontot, és helyiezöld növényzetet
Dr. Erõss Gábor
ket, „valódi civiletelepítene.

Visszahozná a tûcserét az Együtt-PM
A nyár folyamán interjú-sorozatban mutattuk be a józsefvárosi polgármesterjelölteket, melybõl az Együtt-PM jelöltje
kimaradt, hiszen a pártszövetség sokáig nem nevezte meg
jelöltjét. Azóta kiderült, hogy az Együtt-PM színeiben Dr.
Erõss Gábor indul a polgármesteri székért. Lapunk birtokába került a liberális pártszövetség jelöltjének Új baloldal, jó
élet címen megfogalmazott választási programja, melynek
néhány elemét mutatjuk be röviden.
közbiztonság problémáit
„nem gumibotokkal, arcfelismerõ kamerákkal, hanem
ésszel” oldaná meg, reményt és
közösséget nyújtva a kitaszítottságban élõknek. Civil szervezetek segítségével lépne fel a
családon belüli erõszak ellen.
A térfigyelõ kamerákra fordí-
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tott pénzbõl inkább a szolgálatot teljesítõ rendõröket, polgárõröket erõsítené. A „szomszédsági perpatvarok” ügyében pedig a megoldást kivenné a
rendõrség és a bíróságok kezébõl, és „szakemberekre” bízná.
A hajléktalan-probléma megoldását Dr. Erõss Gábor prog-

KÖZTÉR
Józsefváros zöld megújulásának jelképe

Elültették Józsefváros fáját
A Korányi utca és az Üllõi út
sarkánál található zöldfelületen ültette el Józsefváros fáját,
egy Ludovika platánt, Kocsis
Máté polgármester, Fürjes Balázs kormánybiztos és Orlóci
László, az ELTE – Füvészkert
igazgatója. Így az Üllõi út felõl
érkezõk a VIII. kerület egyik
kapujában meg is nézhetik a
Józsefváros (egyik) jelképének
szánt platánfát. A faültetésen
jelen volt a körzet önkormányzati képviselõje, Ferencz Orsolya is, aki egy józsefvárosi tanösvény létrehozását javasolta.
Klinikák és a Ludovika tér
határolta terület eddig is árnyas, fás,
zöld rész volt, ám most egy kerületi kuriózummal is gazdagodott. Egy Ludovika platánt ültettek ugyanis a tér észak-nyugati
sarkán. Dr. Orlóci László húsz évvel ezelõtt
lett figyelmes a hazánkban elterjedt platánoktól eltérõ fára, amely egy teljesen új fajta, ráadásul józsefvárosi „bennszülött”, azaz a világon egyedülálló és Magyarorszá-
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ország és a világ jellegzetes fáit, növényeit.
A séta az ELTE Botanikus kertjében érne véget.
Kocsis Máté és Orlóci László megegyeztek abban, hogy a Füvészkert és Józsefváros
együttmûködve, a jövõben különleges zöld
és vizes játszótereket hoz létre a kerületben,
melyek alkalmasak lesznek a gyermekek
oktatására is. Emellett minden 1–6. osztályos józsefvárosi kisdiák belépõjegyet kap
az önkormányzattól a kertbe, hogy megismertessék velük a több mint 230 éves múlttal rendelkezõ botanikus kert különlegességeit, és a gyermekek élõben is láthassák a biológia óráról már ismert növényeket. Z.B.

gon is csak kerületünkben él.
Igazi különlegesség.
Az ELTE – Füvészkert elkészítette a növény leírását (latin neve: Platanus orientalis „Ludovika”), szaporítását is elvégezte, így ma már sok kis
Ludovika platán nevelkedik faiskolákban. Az elsõk közül került ki a Korányi Sándor utca és
az Üllõi út sarkára most
elültetett fa. A platánt
az igazgatóval Kocsis
Máté józsefvárosi polgármester és Fürjes Balázs, a kiemelt fõvárosi
beruházások kormánybiztosa ültette el.
A fa elõtt emlékeztetõ táblát is elhelyeztek, melyen felirat hirdeti:
„Ludovika platán – Józsefváros fája”. A megbeszélésen Ferencz Orsolya javaslatára szóba került, hogy
a Korányi és az Illés utcában létesülhetne a józsefvárosi tanösvény, Ferencz Orsolya képviselõ, Kocsis Máté polgármester
melyen a gyerekek és az érdeklõ- és Fürjes Balázs kormánybiztos hallgatja Orlóci Lászlót, a Füvészkert igazgatóját
dõk tanulmányozhatnák Magyar-

Megújult park, új gyalogátkelõhelyek
Fejlõdik a Százados negyed
Cserjéket ültettek, füvesítettek és gyalogösvényt alakítottak ki a Stróbl Alajos utca 5. szám alatti ház elõtt,
valamint átadtak három gyalogátkelõhelyet is a Százados út mentén. Sára Botond az átadón – amelyen Kocsis Máté polgármester is megjelent – elmondta, hogy
a fejlesztéseket a lakók kérésére hajtották végre.
yönyörûen kitakarították ablakuk alatt húzódó
azt a mintegy 600 m2-es, járda forgalma. Kifejezett kéré- kültéri bulihelyszínnek. Az itt
elhanyagolt zöld felületet, sük volt, hogy a kis parkban ne lakók annyira szívükön viselik
amely a Stróbl Alajos és a Strá- legyenek padok, hogy éjszakán- a tér sorsát, hogy madzagot
zsa utca sarkán található. Sára ként a fiatalok ne használhassák húztak ki a fák, cserjék közé,
Botond alpolgármeshogy senki ne lépjen a
ter az átadón megjefrissen fûmagozott rélent lakókat arról tájészekre.
koztatta, hogy hetven
A helyiek szintén egy
darab cserjét ültettek
véleményen vannak arel, befüvesítették a teról, hogy hol alakítsák
rület nagy részét,
ki a kutyafuttatót, amit
visszavágták a fákat,
az önkormányzat támovalamint a kitaposott
gat, és hamarosan átösvény helyére térköadásra kerül. Sõt Sára
ves gyalogutat építetBotond azt is elárulta,
tek. Ezt a helyi lakók
hogy az itt élõk sikerekérésére alakították ki,
sen lobbiztak, így a térSára Botond alpolgármester új parkot és
akiket már nagyon zafigyelõ rendszer kiépívart a közvetlenül az gyalogátkelõhelyeket adott át a Százados negyedben tésekor a Stróbl és a

G

Strázsa utca sarkán is lesz kamera októbertõl.
Szintén a környéken lakók
életét könnyíti meg, hogy
négy gyalogátkelõhely is
létesült a Százados úthoz
kapcsolódóan. Az elsõt
már nyáron átadták a Pitypang óvoda elõtt, megkönnyítve a gyerekek és
szüleik közlekedését, ennek mintegy folytatásaként
a Stróbl Alajos utcán is létesült egy zebra. Most adták
át a szintén a Százados útba
torkolló, nagy gépjármûforgalmú Szörény utcánál kialakított
gyalogosátkelõt is. De szintén a
helyiek régi igénye volt, hogy a
Százados út és a Hõs utca keresztezõdésénél is legyen zebra, hiszen anélkül igen nehézkes és veszélyes volt az átkelés
az utcában található népszerû
élelmiszerbolthoz. Az önkormányzat tervezi további gyalogosátkelõk elhelyezését a közeljövõben a Százados negyedben, így például a Stróbl és a
Strázsa utca sarkára is. Mostantól tehát biztonságosabb a gyalogosközlekedés a Százados út
környékén.
Z.B.
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Biztonságosabb lakások és idõsklubok
Szén-monoxid-mérõt kapnak a legidõsebbek
egy szén-monoxid-mérõt ajándékozott az idõsotthonnak.
„Egy új programot indítottunk el, amelynek részeként a
Józsefvárosban élõ száz legidõsebb lakosnak szén-monoxidmérõt nyújtunk át az esetleges
balesetek elkerülése érdekében. Ha a Víg Otthon egyik
programjára látogatnak el,
ezentúl itt is
biztonságban
lehetnek”
–
mondta Kocsis
Máté, ugyanis
az önkormányzat az idõskluboknak is felajánlott mérõmûszereket.
Mint a polgármester kifejtette, a program
következõ lépésében további idõsek, majd
Kocsis Máté polgármester römizni is leült
családosok, és a
a klubtagokkal a Víg Otthonban
tervek szerint

A színtelen, szagtalan szén-monoxid tökéletlen égéskor keletkezik. Nagyon veszélyes, mert súlyos oxigénhiányt okozhat a testünkben, és károsíthatja az agyat, a tüdõt, a szívet.
A balesetek elkerülése érdekében Józsefváros önkormányzata új programot indított, a kerületben élõ száz legidõsebb
lakosnak szén-monoxid-mérõt juttatnak el, és az idõsotthonok is kapnak. Az elsõ mûszert Kocsis Máté polgármester
és Dudás Istvánné önkormányzati képviselõ adta át.
Rákóczi téri csarnok mögött található Víg utcai idõsotthonban már délelõtt
nagy a mozgás: néhányan beszélgetni ugrottak be egy kicsit a
bevásárlás után, többen a délelõtti kézmûves foglalkozásra érkeztek, hat-nyolc idõskorú pedig az egyik
asztalt körbeülve römizik. Most mindezt egy
fokkal nagyobb biztonságban tehetik, ugyanis az önkormányzat

A

Negyed százada a Tolnai utcában

Jubilál a józsefvárosi gyógypedagógiai intézmény
A sajátos nevelési igényû tanulók nevelését-oktatását
szolgálja, és ezt híresen jól
teszi. Hatvanöt éve alakult
és huszonöt éve mûködik jelenlegi helyén a Józsefvárosi
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és
Általános Iskola.
jubileumi ünnepségen a
jelenlegi és egykori pedagógusok és intézményvezetõk
mellett jelen volt Sántha Péterné alpolgármester, Szabóné
Fónagy Erzsébet tankerületi
igazgató és Dudás Istvánné, a
körzet önkormányzati képviselõje is.
A mai általános iskola elõdei
sokféle elnevezéssel mûködtek, de egy biztos: „az intézmény mindig arra volt hivatott,
hogy azokat segítse, akik a legjobban rászorulnak az odafigyelésre” – mondta a tankerület igazgatónõje. Örömét fejez-
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te ki, hogy a pedagógusok ma
már ilyen jó feltételek mellett
végezhetik ezt a munkát. 2005
óta módszertani feladatokat is
ellát az intézmény, ami egyértelmû szakmai elismerés.
Sántha Péterné alpolgármester arról biztosított mindenkit,
hogy a józsefvárosi önkormányzat nagyon odafigyel az
oktatási-nevelési intézményekre. Az utóbbi években több
mint egymilliárd forintot fordított ezekre. Ezen belül erre az
intézményre 120 milliót. Megújult a sportudvar, a játszótér,
energiatakarékos szigetelést
kapott a homlokzat, és a tornaterem padlózatát is felújították.
A kerületnek is öröm, hogy az
idei évtõl az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának
gyakorló intézménye lett az iskola.
Jeney Andrea igazgatónõ felidézte, hogy az 1949-es kezdetek óta a szórványosztályok-

ban létezett gyógypedagógiai
oktatásból hogyan és kiknek
köszönhetõen jött létre egy elismert intézmény. Sokféle
módszert és terápiát alkalmaznak, és nemcsak házon belül
oktatják-nevelik a gyerekeket,
hanem utazó pedagógiai háló-

Nagy Erzsébet, az otthon vezetõje

késõbb a többi kerületi lakos is
kap ilyen berendezést.
A szén-monoxid-mérõt az
otthon vezetõje, Nagy Erzsébet
vette át Kocsis Mátétól és Dudás Istvánnétól. Egy kis beszélgetést követõen pedig a polgármester és az önkormányzati
képviselõ is csatlakozott a
nyugdíjas kártyázókhoz egy
römipartira.
A Víg Otthonnak jelenleg 65
tagja van, nagy részük naponta
ellátogat az idõsklubba. Kézmûves foglalkozások, nótaklub, közös filmnézések és sok
egyéb program várja a klubtagokat, ahol igény szerint étkezésre is lehetõség van.
N.M.
zat révén is segítik a pedagógusokat és a szülõket. Az eredményt a gyerekek mindjárt be
is bizonyították, hiszen az ünnepség nagyobbik részében az
iskola tanulói igazán színes
mûsorral szórakoztatták egymást és a vendégeket. Végül az
alpolgármester egy kosár csokoládéval lepte meg a gyerekeket, és különféle belépõjegyekre szóló utalványokat adott át
az igazgatónõnek.
B.É.

Gyerekek, szülõk és pedagógusok ünnepeltek a felújított tornateremben

KULTÚRA
Polgármesteri látogatás a Molnár Ani Galériában

galériáját, szereti a Palotanegyed hangulatát, a házat is, ahol a kiállítótér mûködik,
mégis régóta keres egy olyan helyet, amely
az utcáról egybõl megközelíthetõ, így
könnyebben elérhetõ több érdeklõdõ szászetekhez, hiszen értõ szavakkal elemezte mára is. De egy olyan profilú galéria száa két mûvész technikáját, dicsérte a galéria mára, aki erõs nemzetközi jelenlétet épít,
és a kiállítás letisztultságát. Elárulta, hogy ami nagyon magas költségekkel jár gyaéppen galériatúrán van, hiszen egy korlatilag kitermelhetetlenek a belsõbb kerületek bérleti díjai. Kocsis Máté
erre reagálva elmondta, hogy az
önkormányzat számos ingatlannal rendelkezik a Bródy Sándor
utcában és környékén, amelyek
alkalmasak lennének a galériák
számára, és Józsefváros csak profitálhatna abból, ha itt és a környezõ utcákban egy „galérianegyed” alakulna ki különbözõ profilú kiállítóterekkel, idevonzva a
kultúra iránt fogékony turistákat.
A polgármester azt is felvetette,
Halász János, az országgyûlés kulturális bizottságának hogy ha a már itt lévõ 4-5 galéria
tagja, Molnár Annamária és Kocsis Máté a tárlaton
önszervezõdõ módon összefogna, az önkormányzat megtalálná
Horánszky utcai galériából jött ide. Élõ a módját, hogyan segítse mûködésüket, és
példája és elõképe azoknak a látogatóknak, ezzel más kiállítókat is Józsefvárosba vonzakik majd a leendõ galériautcán sétálnak hatnának. Hosszú távon kialakulhatna egy
és térnek be a különbözõ kiállítóterekbe.
olyan galériautca, vagy -negyed, amelyhez
Molnár Annamária tulajdonos büszke rá, hasonló például Berlinben és Barcelonában
hogy hat éve Józsefvárosban mûködteti is van.
Z.B.

Galérianegyed Józsefvárosban?
Hat éve mûködik a Bródy Sándor utca
22. elsõ emeletén a nemzetközileg is ismert és elismert Molnár Ani Galéria.
Kocsis Máté polgármestert Halász János, az országgyûlés kulturális bizottságának tagja és a házigazda Molnár
Annamária kalauzolta végig a legújabb
kiállításon. A beszélgetésen szó esett
arról is, hogy a már itt lévõ galériák
mellé még többet idecsábítva létrejöhetne egy budapesti galériautca, esetleg -negyed, amely még vonzóbbá tehetné Józsefvárost kulturálisan.
Molnár Ani Galéria egy gyönyörûen
felújított belsõ udvarú, függõfolyosós
régi bérház elsõ emeletén található, a
Bródy Sándor utca 22-ben. Ezek után már
nem is csodálkozunk, hogy a folyosó végén található kis lakás letisztult kiállítótérrel fogadja a látogatókat. A galériában
most Kondor Attila és Mátyási Péter Rajzolt idõ címû kiállítása tekinthetõ meg. Ott
jártunkkor egy fiatal lány, Éva tekintette
meg a tárlatot, aki még szakmai vezetést is
kapott. Kiderült, hogy ért a képzõmûvé-

A

Közösségi épület fiataloknak
Beszélgetés Jani Anna építésszel
Egyetemi diplomamunkának készült, végül mégis valósággá lett az a pavilonszerû közösségi épület, amelyben a józsefvárosi tinédzserek és fiatal
felnõttek találhatnak maguknak értelmes szabadidõs elfoglaltságot. A sikertörténet onnan indult,
hogy Kocsis Máté polgármester az interneten felfigyelt Jani Anna diplomamunkájára, amely pontosan beleillett a kerület fejlesztési terveibe.

nna Józsefvárosban született, itt érettségizett a
Fazekas Mihály Gimnáziumban, és ma is itt lakik. Diplomáját 2012-ben a Mûegyetem
Lakóépülettervezési tanszékén védte meg. „Tudtam,
hogy Józsefvárosba akarok
tervezni, és valamilyen szociális témában” – mondja az
építésznõ. Amikor tudomást
szerzett a Magdolna negyed
városrehabilitációs programjáról, a Fiumei út és a Dobozi
utca közötti területre esett a

A

választása. Anna összekapcsolta a sportot
a szociális vonatkozásokkal, és egy olyan
közösségi épületet képzelt el, amelyben a
csellengõ fiatalok levezethetik a felesleges
energiáikat, és megfelelõ társaságra találhatnak. Miután a diplomamunkája megjelent egy internetes lapban, szinte azonnal
reagált rá a józsefvárosi polgármester. Kocsis Máténak nagyon megtetszett az épület, amelynek funkciója pontosan beleillett a kerületben kidolgozott fejlesztési
koncepcióba. „Õ hívott fel személyesen,
találkoztunk, és így kerültem bele a projektbe” – meséli Jani Anna, akit a kerületi
fõépítész bemutatott a FiDo tér rehabilitációját megtervezõ, holland-magyar érdekeltségû Roeleveld-Sikkes iroda munkatársainak. „Az már az én igyekezetemen
is múlott, hogy az engedélyezési tervek
elkészítésében is részt vehettem” – teszi
hozzá az építész.
Igaz, hogy a kész épület sokat változott
a diplomatervéhez képest, de Anna tudja,
hogy ez természetes. „Kiderülnek olyan
információk, melyeknek hallgatóként nem
voltam birtokában. A pénzügyi lehetõségek és a jogi elõírások is korlátot szabnak.
A lényeg azonban az, hogy a funkció megvalósult, és az épület sok szempontból hasonlít a munkámhoz” – mondja Jani Anna,
aki ma már a fõvárosi önkormányzat Városépítészeti Fõosztályán dolgozik, ahol
hasonló témákkal: városrehabilitációs fejlesztésekkel foglalkozik.
B.É.
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Tovább csökken a rezsi Újabb kis tér szépült meg
Október elsejétõl
a távhõ ára mérséklõdik
Ismét csökken a háztartások költsége, október elsejétõl a
távhõszolgáltatásért kell 3,3 százalékkal kevesebbet fizetni. Az újabb mérsékléssel a kormány összességében
negyedével csökkentette a rezsiköltségeket az utóbbi
két évben. Az olcsó energiaárak fenntartását jövõre a
nemzeti közmûszolgáltató garantálhatja majd.
z idén eddig három alkalommal csökkent a rezsi. Áprilistól a gázért kell 6,5 százalékkal kevesebbet fizetni,
szeptember elsejétõl pedig a villamosenergia ára csökkent 5,7
százalékkal a tavalyi évhez képest. Az idei harmadik csökkentésnek köszönhetõen pedig október elejétõl 3,3 százalékkal mérséklõdött a távhõszolgáltatás ára.
Az idei csökkenésekkel a gáz ára összesen 26,5, a villany
ára 25,7, míg a távhõ ára 24,4 százalékkal mérséklõdött a
2012. évi árakhoz képest. Ugyanakkor 10 százalékkal kevesebbet kell fizetni a vízközmû-szolgáltatásért, a szemétszállításért, a PB-gázért és a kéményseprésért is a tavalyelõtti árakhoz viszonyítva.
A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, Lázár János a napokban jelentette be,
hogy a jövõben a biztonságos és olcsó
energiaárak fenntartását a nemzeti közmûszolgáltató fogja szavatolni, melyet 2015tõl tervez létrehozni a
kormány.

A

Termelõi piac

A Práter és a Szigony utca sarka meglehetõsen forgalmas
környék, és nem csupán az itt álló élelmiszeráruház miatt.
Bevásárlás elõtt, után sokan pihennek meg a kihelyezett padokon, beszélgetni vagy éppen újságot olvasni. A terület a
közelmúltban megszépült, új padok mellett átépítették a
magasított virágágyásokat és sok növényt is kiültettek.
étköznap kora délelõtt lóban szebb lett. A jövõben – ha
már zajlik az élet a Práter mindenki vigyáz is rá – hét paés a Szigony utca környékén: ki don lehet megpihenni. A felújímunkába, ki bevásárolni, ki a tott, magasított ágyásokba friss
virágoshoz, ki a fodrászhoz föld került, automata öntözõigyekszik. Az élelmiszeráruház rendszert is kiépítettek. A több
melletti kis tér eddig
nem nagyon késztetett sokakat arra,
hogy itt egy kicsit
megpihenjenek. Korábban a padok meglehetõsen rossz állapotban voltak, és a
növényeknek
sem
volt ideális az itt kialakított terület.
„A virágágyásokat
most újraépítettük, talajcsere is történt,
hogy az újonnan telepített növényeknek
Vörös Tamás képviselõ a megújult téren
ideálisabb körülményeket teremtsünk.
Folyamatosan szépül a környék, mint 10 millió forintos beruháa közelmúltban indult el a Prá- zás keretében közel 2 ezer nöter utcában egy zöldsáv kiépíté- vényt ültettek ki, és új hulladékse, az alig pár méterre fekvõ gyûjtõket helyeztek el. Mint VöMolnár Ferenc tér is megszé- rös Tamás lapunknak elmondta,
pült” – mondta Vörös Tamás az alacsonyabban fekvõ ágyáönkormányzati képviselõ. A sok mellé még egy kisebb keríPráter és Szigony utca sarka va- tés kialakítását tervezik. N.M.

H

már a Tisztviselõtelepen is!
Minden szombaton 7 és 13 óra között.
Hazai termelõk kínálnak friss zöldséget, gyümölcsöt,
füstölt húsokat, sajtokat és más tejtermékeket
a Vajda Péter és a Bláthy Ottó utca keresztezõdésénél,
a Tisztviselõtelep új termelõi piacán.

Nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kisfalu
Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. közremûködésével nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ, Budapest, VIII., Balassa u. 3–5.
szám alatti, 36191 és 36190 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére, kutatás-fejlesztés funkciójú épület elhelyezésére.
A pályázattal érintett ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
Budapest VIII., Balassa u. 3–5.
Helyrajzi száma:
36191; 36190
Jellege:
üres telek
Telek alapterülete:
1615 m2
Minimális vételár:
128.957.471,- Ft + Áfa
A hirdetésben megjelent tájékoztatás nem teljes körû, a pályázat feltételeirõl szóló pályázati felhívás megtekinthetõ a Kisfalu Kft. és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat honlapján (www.kisfalu.hu,
www.jozsefvaros.hu), további tájékoztatás kérhetõ a Kisfalu Kft. irodájában személyesen (1083 Budapest, Losonci u. 2.), a 06-1/333-6781
vagy 06-1/216-6961 telefonszámokon, illetve e-mail-ben, a
telekhasznositas@kisfalu.hu címen.
Kisfalu Kft.
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Háziasszonyoknak

Az ideális vasaló

Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Hidrogén-peroxid, a tisztítószer
evesen vagyunk, akiknek a vasalás a kedvenc
háztartási munkái közé tartozik, talán azért is, mert
nem a megfelelõ készüléket
használjuk. Egy jó készülékkel gyorsabb és hatékonyabb a munka. Fontos,
hogy kialakítása és súlya
megfelelõ legyen, ezért vásárlás elõtt mindenképpen
fogjuk kézbe. Ne legyen túl
nehéz, de túl könnyû se,
mert nem jó, ha nem nehezedik eléggé a textilre. A kábele legyen legalább két méter
hosszú. Talpát ne alumíniumfelület borítsa, ez ugyanis könnyen karcolódik. Kiváló felületnek számít a kerámia, az acél és a teflon. Fontos, hogy jól csússzon az
anyagon a felület, ne tapadjon a textilhez. Manapság
már szinte minden vasaló
gõzölõs, ami lényegesen felgyorsíthatja a munkát. Nagyobb víztartállyal rendelkezõ vasalót válasszunk, és
annál hatékonyabb lesz, minél több gõznyílás található
az alján.

K

tását folttisztítóként csak fehér anyagoknál
használhatjuk. A vízkõnek és a penésznek is
yenge savnak, erõs oxidálószernek szá- jó ellenszere. Öntsük a szennyezett felületre,
mít, felhasználási köre igen széles. Szín- hagyjuk kicsit állni, majd öblítsük le tiszta
telenítõ és fehérítõ. Ruhatisztításra használ- vízzel. Baktériumölõ és fertõtlenítõ, ezért a
hatjuk, mert eltávolítja az
WC megtisztításához is ideáégésfoltot, a vérfoltot, a fûfollis. Elég, ha beleöntünk a
tot, a sárgás elszínezõdést.
kagylóba egy keveset, majd
Ehhez nem kell mást tenátdörzsöljük kefével. Erõs
nünk, mint a felületet benedvegyszer, nagyon fontos,
vesíteni 3 százalékos hidrohogy óvatosan bánjunk vele!
gén-peroxiddal, enyhén megHáztartási célokra elég 3
nyomkodni szivaccsal, és átszázalákos
szert
venni.
öblíteni az anyagot tiszta vízÜgyeljünk rá, hogy ne kerülzel, mielõtt a szokásos mójön a bõrre, ha mégis megtördon kimosnánk. Fehérítõ haténik, bõ vízzel kell leöblíteni.

G

Zsálya
ntiszeptikus, gyulladáscsökkentõ, antioxidánsokban gazdag gyógynövény. Jól
hat a memóriára, nyugtatja a bél- és idegrendszert, javítja a koncentrációt. Kissé ezüstös fényû, bársonyos levelein nincsenek foltok, se sárgás elszínezõdések. Frissen 4-5 napig
lehet a hûtõben tárolni, de
olívaolajban akár hetekig is
eláll, remekül felhasználhatjuk salátaöntetként. Érdemes
lefagyasztani is, szárítani is.
Ha van szabad ablakpárká-

A

nyunk, akkor nevelhetjük cserépben, így mindig friss fûszernövényhez jutunk. Nagyon jót
tesz a paradicsomos ételeknek és az olaszos
mártásoknak. Pizzákhoz, húsos ragukhoz vagy
levesekhez is jól illik. A húsok közül a szárnyasokhoz kötik, de nagyon jól passzol a sertéshúshoz, a marhahúshoz és a bárányhoz is. Gazdagítható vele a pizzatészta, de házi kenyerünket is feldobhatjuk ezzel a hiperegészséges zöldfûszerrel. Meglehetõsen erõs
ízû, így ügyeljünk rá, hogy
mennyi fûszert teszünk az
ételbe.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
Zsályás karaj
Hozzávalók:
8 szelet karaj, 8 szelet bacon, fél csokor
friss zsályalevél, 0,6 dl olívaolaj, 10 dkg
vaj, 1 dl vörösbor, só, frissen õrölt bors

Elkészítése:
A húsokat kiklopfoljuk, majd egy darab
bacont és egy nagyobb zsályalevelet te-

szünk a szeletekre, és
egy fogpiszkálóval a
húsra tûzzük. Serpenyõben olívaolajat és
vajat forrósítunk, majd
a zsályás oldallal lefelé
kezdjük benne sütni a
húst. Amikor már jól
megpirult a sonka,
megfordítjuk, és megsütjük a másik oldalát

is. A húsokat tányérra
szedjük, majd a serpenyõben lévõ zsiradékot és pörcöket felöntjük borral, és annyi
ideig fõzzük, amíg besûrûsödik. Ezzel a
szósszal locsoljuk meg
a tálon lévõ húsokat.
Párolt rizzsel, salátával tálaljuk.
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MOZAIK

Rendõrségi hírek

A Józsefvárosi
Galéria programjai

Hasiskereskedõt fogtak
Több mint 7 kg kábítószer volt a
dílernél.
A férfi egy igazoltatásnál feltûnõen
ideges volt, és drogot is találtak nála. A
munkahelyi öltözõszekrényébõl 7,5 kilogramm hasis került elõ.
Szeptember 23-án délután a Somogyi Béla utcában igazoltatták A. Omar, 37 éves budapesti lakost, akinek ruházatában kábítószergyanús anyagot találtak a rendõrök. Az
idegesen viselkedõ
férfi szemet szúrt a
nyomozóknak, akik
házkutatást tartottak a
férfi munkahelyén. Az
öltözõszekrénye átvizsgálásakor 7,5 kilogramm hasist találtak.
A rendõrök a drogot
lefoglalták, a férfit elõállították, aki a kihallgatásakor bevallotta,
hogy a kábítószert egy barátjától, D. Majdi 42 éves budapesti lakostól vásárolta, aki külföldrõl hozta Magyarországra. A két férfit elõzetes letartóztatásba helyezték, az eljárást ellenük a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Fõosztálya folytatja le.
Fotó: police.hu.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
3. RÉGIÓJA
(V., VI., VII., VIII. és IX. kerület)
közös kedvezményes
ruha- és játékvásárt tart
2014. október 7-én, kedden, 9.00–18.00 óra között
Helye:
VIII. kerület, Diószegi S. u. 5., I. emelet
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt
karitatív munkáját támogatja.

Hangolj rá!
Idõpont: 2014. október 3., 17 és 20 óra között
Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi Ház, 1084 Bp. Mátyás tér 15.
Mûsorvezetõ: Luigi
A PROGRAM A KMOP 5.1.1/B-12-K2012-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN VALÓSUL MEG.

14

Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

ELÕADÁS
 Kína fõvárosainak titkai

Részvételi díj: 600 Ft
További információ: 06/30444-7569

 Hatha jóga (kezdõ)
Vezeti: Szabó Orsolya
(jógaoktató)
Idõpont: csütörtök 19–21 óra
(elsõ alkalom: okt. 1.)
Kiss Imre Károly idegenveze- További információ:
tõ tanár, történész vetítéses www.jogatan.com,
elõadása.
info@jogatan.com,
Idõpont:
sz.orsi@jogatan.com
október 7., kedd, 15 óra
Xian agyaghadserege, a hi- GYERMEKEKNEK
ganytó, a kínai nagy fal, a pe-  „Dirib-Darab” színjátszó
kingi császári Tiltott város pa- szakkör minden korosztálygodái, a shaolin kolostorok, nak 12 éves korig
Mao ördögi intézkedései, a kí- Vezeti: Berényi Márta
nai találmányok és az emberi (drámapedagógus)
mentalitások meghökkentõen Idõpont: szerda délután (inhatnak az európai emberekre. dul: okt. 1-tõl)
Részvételi díj: 1000 Ft/alkaA belépés díjtalan.
lom, 4000 Ft/hónap. TovábHÉTMÉRFÖLDES
bi információ és jelentkezés:
CSALÁDI
umnepisti@gmail.com,
JÁTÉKBIRODALOM
20-205-0290
 A népmese napja. Idõpont:
október 4., szombat
 TücsökSzabi BabaMóka
10–14 óra Aranyalma Kézmû- 1–3 éves korig
ves Játszóház
Vezeti: Cseke Szabolcs
10–14 óra Palota Játszóház: ba- (zenepedagógus)
baház óvodásoknak, logikai Idõpont: péntek 10–10.30 óra
játékok kisiskolásoknak
Részvételi díj: 10 alkalmas,
11 óra Évkerék Társulat: Zöld egész évben érvényes bérlet
Péter meséje
9.500 Ft/család, alkalmi beJátsszák-muzsikálják: Gulyás lépõ: 1200 Ft/család. Bõvebb
Anna – ének-mese; Kiss Krisz- információ: 30-384-3435
tián – koboz
 Helen Doron angol gyereJEGY- ÉS BÉRLETÁRAK:
keknek
Felnõttjegy: 800 Ft; gyerek- Fehérné Patkós Ildikó Hejegy: 600 Ft; családi jegy (2 fel- len Doron nyelvtanárral
nõtt, max. 3 gyerek): 2500 Ft, Idõpontok: szerda de. és csükézmûves jegy: 300 Ft (12 órá- törtök du.
tól); kedvezményes Galéria Jelentkezés és további inforHétmérföldes Bérlet: 3 vá- máció: 20-931-2013,
lasztható szombati napra, bp11@helendoron.com
ajándék kakaóval: 2000 Ft/fõ
(felnõtt), 1000 Ft/fõ (gyerek).  Mûvészi torna 4 éves kortól iskolás korig – Óbuda
MOZGÁS
Mozgásmûvészeti Iskola
 Gerinctorna
Idõpontok: hétfõ és szerda
Vezeti: Õsz Zsuzsanna
délutántól. Bõvebb informá(tánctanár, gyógytestnevelõ)
ció, beiratkozás: 20-946-0848,
Idõpont: péntek 11–12 óra
1-274-2056, iroda@omisk.hu,
(indul: okt. 3-tól)
www.omisk.hu

HIRDETÉS
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Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete teljes körû ügyintézéssel.
Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.:
216-8802; e-mail: iroda@general-f.hu www.general-f.hu
Arany-ezüst vétele a legjobb napi
áron. Hagyatékot készpénzért vásárolok. VII. Wesselényi utca 19.
Tel.: 317-9938,
www.louisgaleria.hu
A TISZTVISELÕTELEP LEGJOBB HELYÉN épült 9 lakásos
társasházban, 77 nm-es új lakások eladók. www.gyorffy4.hu,
06-20-943-6541
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. Bp., VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154 / 317-4757, Nyitva:
H–Sz: 10–17-ig, Cs.: 10–19-ig
A Budapesti Ingatlanközvetítõ
Kft. eladó és kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket,
irodákat keres! 351-9578, 06-70383-5004.
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A Budapesti Ingatlanközvetítõ
Kft. munkatársakat keres! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. Fényképes
önéletrajzát az ibp@ibp.hu emailra várjuk!
ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve vállalom kedvezõ
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését és szigetelését 1 év
garanciával. Felmérés díjtalan.
Horváth Ákos 06-70-550-0269
Kezdõ társastánc-kurzus és latin aerobic-tanfolyam indul, melyekhez folyamatosan lehet csatlakozni kortól függetlenül. Práter
u. 11., www.redancehall.hu
Tel.: 06-70-427-1262
61 éves, egészséges férfi, kulturált idõtöltéshez hölgypartnert keres. Tel.: 06-30-263-2361
Fogászati Kft. a VIII. kerületben
(labor+rendelõ) nyugdíjazás miatt
sürgõsen eladó. Tel.: 06-30-9625029
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelánkoronák, hidak készítése saját
fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné, 31-35-604,
06-30-96-25-029

PALOTANEGYEDI ESTÉK XIX.
a Civilek a Palotanegyedért Egyesület

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
szervez

Társasházi ügyeink az EUB2 kapcsán
címmel
Az Európa Belvárosa Program újabb szakaszában a palotanegyedi társasházak pályázhattak a homlokzatuk
felújítására. Fórumunkon az aktuális teendõket,
lehetõségeket és problémákat vitatjuk meg. Beszéljük meg,
ki hogy tervezi a munkákat, milyen tapasztalatok, problémák vannak. Jöjjön el Ön is, és tájékozódjon elsõ kézbõl a
lehetõségekrõl, feladatokról!
Idõpont: 2014. október 2. (csütörtök), 18 óra
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, színházterem (1085 Bp., Horánszky u.13.)
Várjuk Önt, társasházi közös képviselõjével együtt!
A Fórum meghívott vendégei:
Dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgármester,
Szilágyi Demeter képviselõ, Alföldi György és Csete Zoltán
(Rév8 Zrt.), Fernezelyi Gergely fõépítész
Elérhetõségeink: www.cape.hu
http://palotanegyedert.blogspot.com
és a facebook-on

